ديباجة
يعترب املغرب من البلدان الرائدة يف مجال االنفتاح عىل جمعيات املجتمع املدين ،سواء من حيث
إرشاكها يف بلورة وصياغة السياسات العمومية التي ترشف عليها مختلف مؤسسات الدولة ،أ ومن
حيث متكينها من املساهمة الفعلية يف ترجمة هذه السياسات واملخططات إىل برامج ومشاريع
تنموية لفائدة مختلف رشائح املجتمع من نساء وأطفال يف أوضاع صعبة وأشخاص مسنني وأشخاص
يف وضعية إعاقة.
وانسجاما مع هذا التوجه ،الذي أكده دستور املغرب لسنة  2011مبا أعطاه من صالحيات وأدوار
لجمعيات املجتمع املدين ،فقد خصت مكونات القطب االجتامعي ،التي تضم ،إىل جانب وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،وكالة التنمية االجتامعية والتعاون الوطني ،عىل
مدى السنوات األربع املاضية ،الرشاكة مع الجمعيات بعناية خاصة ،متثلت يف وضع آليات الحكامة
الرضورية لتدبري هذه العالقة ،وتحديد رشوط ومعايري التمويل روعيت فيها مبادئ الشفافية
والوضوح ،وذلك بغية متكني الجمعيات من الولوج املتكافئ للدعومات العمومية التي يقدمها
هذا القطاع.
وقد شكلت سنة  2015فرصة إضافية لتأكيد هذا الخيار ،من خالل اإلضافات النوعية التي عرفتها
نسخة هذه السنة من اإلعالن عن عروض مشاريع الجمعيات ،والتي تم بسط أهم عنارصها يف هذا
التقرير السنوي الذي دأبت الوزارة عىل نرشه منذ سنة .2012
بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

3

حصيلة عملية انتقاء مشاريع الجمعيات
برسم السنة املالية 2015

5

تقديم
يف إطار التوجه املعتمد من طرف مكونات القطب االجتامعي منذ سنة  ،2012والقايض بإخضاع
الرشاكة مع جمعيات املجتمع املدين ملبدأ اإلعالن عن طلب تقديم املشاريع املفتوح ،كام هو
منصوص عليه يف الربنامج الحكومي املصادق عليه من طرف الربملان بتاريخ  26يناير  ،2012قامت
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية بإصدار اإلعالن
السنوي عن طلب تقديم مشاريع الجمعيات برسم سنة  ،2015وذلك خالل الفرتة ما بني  13يوليوز
 2015و 15أكتوبر .2015
ويف إطار تعزيز الوضوح والشفافية وتخليق العالقات التشاركية بني هذا القطب االجتامعي
والجمعيات الفاعلة يف املجاالت التي تهم تدخالته ،ومن أجل الرفع من املردودية االجتامعية
للدعومات العمومية املقدمة للجمعيات ،متيزت هذه السنة بتغيري أسايس يف طريقة تفعيل برنامج
الرشاكة مع الجمعيات ،تجىل يف منح صالحيات إضافية ملصالح وكالة التنمية االجتامعية يف تدبري
هذا الربنامج ،والتي ساهمت ماليا يف تفعيله.
ومتاشيا مع هذا التغيري ،فقد عرف الربنامج إدخال مجموعة من التعديالت همت :
1 .1توسيع مجاالت الدعم لتصل برسم هذه السنة إىل سبع ( )07مجاالت ،كانت كالتايل :
•دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.
•دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا العنف.
•دعم مراكز الوساطة األرسية.
•اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء ،خاصة يف العامل القروي
•دعم مشاريع التنمية االجتامعية يف األحياء الهامشية.
•الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة املسنني.
•تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص يف وضعية صعبة.
 .2تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع املنتقاة ،حيث تم ما مجموعه  531زيارة ميدانية للمشاريع
املنتقاة بشكل أويل من طرف اللجان الجهوية لالنتقاء ،وذلك بهدف الوقوف عن كثب عىل
املعطيات املتعلقة باملشاريع املقدمة ،ومدى احرتامها لرشوط ومعايري االنتقاء.
6

 .3تعزيز التتبع امليداين ،من خالل تكليف املصالح الرتابية لوكالة التنمية االجتامعية مبهمة
اإلرشاف عىل عملية تنفيذ املشاريع من طرف الجمعيات وفق ما تم االتفاق عليه ،مع العمل
عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتجاوز الصعوبات والعراقيل التي قد تؤثر سلبا عىل إنجاز
املشاريع ،وذلك يف تنسيق تام مع املصالح املركزية لكل من الوزارة والوكالة.
 .4وضع دفاتر تحمالت لفائدة املجاالت الخمسة األوىل ،والتي حددت بشكل أكرث دقة رشوط
االستفادة من الدعم وإبرام الرشاكات مع الجمعيات العاملة يف هذه املجاالت.
 .5تخصيص مراكز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف ،ومراكز االستامع والتوجيه واملواكبة
لفائدة األطفال ضحايا العنف ،وكذا املراكز الخاصة بالوساطة األرسية باتفاقيات تغطي
السنوات الثالثة املقبلة ،وذلك بهدف متكني الجمعيات املرشفة عىل هذا النوع من املراكز من
حد أدىن من التمويل ومن وسائل العمل الرضورية لدميومة واستمرارية خدماتها.
 .6تقريب املعلومة من الجمعيات الراغبة يف الحصول عىل الدعم من خالل تنظيم  80لقاء
وورشا ،غطت جميع جهات اململكة ،والتي مكنت من تقديم الرشوحات الكافية حول اإلعالن
عن عروض املشاريع برسم هذه السنة لفائدة  2913مشارك ،منهم  1025امرأة ،مثلوا 2208
جمعية.
وقد سجلت حصيلة اإلعالن عن طلب عروض املشاريع ،برسم هذه السنة ،إيداع ما مجموعه
 864مرشوعا لدى املنسقيات الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية .هذه املشاريع التي تم إخضاعها
لعمليات االنتقاء عىل املستويني املحيل واملركزي ،اليشء الذي أسفر عن املوافقة عىل متويل 201
مرشوعا تبلغ كلفتها اإلجاملية  70 078 620,06درهام ستساهم الوزارة والوكالة يف متويلها مببلغ
إجاميل قدره  34 377 422 ,40درهم.
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الحصيلة العامة الرقمية
لربنامج الرشاكة بني الوزارة والجمعيات
برسم سنة 2015
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تطور عدد املشاريع حسب مراحل املصادقة

201

اﻻﻧﺘﻘﺎء اﳌﺮﻛﺰي

382

اﻻﻧﺘﻘﺎء اﻟﺠﻬﻮي
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864
1000

900

ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺸﺎرﻳﻊ

800

700

600

500

400

ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ

10

300

200

100

0

توزيع مبالغ الدعم حسب الجهات
الجهة

عدد املشاريع

الداخلة وادي الذهب
الدار البيضاء سطات
الرباط سال القنيطرة
الرشقية
العيون الساقية الحمراء
بني مالل خنيفرة
درعة تافياللت
سوس ماسة
طنجة تطوان الحسيمة
فاس مكناس
كلميم واد نون
مراكش آسفي
املجموع

15
25
28
17
7
13
18
9
12
28
9
20
201

مبلغ الدعم املمنوح
1.713.420,00
4.458.386,00
4.593.026,00
3.383.380,00
617.600,00
1.610.785,80
2.873.676,00
1.631.305,00
3.963.310,00
4.884.439,60
973.008,00
3.675.086,00
34.377.422,40

الكلفة اإلجاملية
2.065.520,00
7.243.368,00
10.683.267,00
5.870.590,00
1.111.280,00
2.878.118,80
4.083.397,46
2.364.865,00
16.055.459,00
9.043.797,80
1.410.021,00
7.268.936,00
70.078.620,06

توزيع مبالغ الدعم حسب املجاالت
عدد املشاريع

املساهمة

الكلفة اإلجاملية

املجال
اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء،
خاصة يف العامل القروي

39

4.590.001,60

9.163.374,60

دعم مشاريع التنمية االجتامعية يف األحياء الهامشية

60

5.670.629,80

10.307.738,80

الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة املسنني

13

2.461.030,00

4.827.380,00

دعم مراكز الوساطة األرسية

20

3.841.800,00

6.124.403,20

44

19.220. 312,46 10.505.730,00

15

3.299.311,00

5.375.075,00

تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص
يف وضعية صعبة

10

4.008.920,00

15.060.336,00

املجموع

201

70.078.620,06 34.377.422,40

دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء
ضحايا العنف
دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال
ضحايا العنف
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الحصيلة العامة الرقمية
لربنامج الرشاكة بني التعاون الوطني والجمعيات
برسم سنة 2015
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عدد الجمعيات

مبلغ الدعم

طبيعة الرشاكة
الجمعيات املرشفة عىل دور الطالب والطالبة

795

107 962 000,00

الجمعيات املرشفة عىل دور املسنني

44

12 157 000,00

الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات رعاية األطفال املتخىل عنهم

30

10 496 000,00

الجمعيات املرشفة عىل دور األطفال (دار األطفال ،دار الفتاة)

21

7 037 000,00

الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة بالتكفل
باألشخاص يف وضعية إعاقة

10

3 510 000,00

الجمعيات العاملة يف مجال دعم متدرس األطفال يف وضعية إعاقة

172

25 000 000,00

الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات التكفل باألطفال يف وضعية صعبة

16

3 855 000,00

الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات التكفل بالنساء يف وضعية صعبة

12

760 000,00

الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات دور األمومة

9

450 000,00

الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات التكفل بطلبة املدارس العتيقة

8

420 000,00

الجمعيات املرشفة عىل املركبات االجتامعية

17

13 939 200,00

1034

30 500 000,00

2168

216 086 200,00

الجمعيات التنموية ) يف طور دراسة ملفات الجمعيات)
املجموع

الحصيلة العامة الرقمية
لربنامج الرشاكة بني وكالة التنمية االجتامعية
والجمعيات برسم سنة 2015

15

عدد املشاريع

مبلغ الدعم

الكلفة اإلجاملية

املحور
تقوية قدرات الفاعلني

17

1.437.694,00

1.747.456,60

اإلدماج االجتامعي عرب النشاط
االقتصادي

39

5.920.996,82

11 650 873,62

مشاريع يف إطار الدعم املحيل للربامج
االجتامعية الوطنية

3

844.383,91

2 244 383,91

59

8 203 047,37

15.642.714,13

املجموع

16

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال دعم مراكز االستامع للنساء والفتيات
ضحايا العنف

17

18

الرقم

1

2

الجهة

الرشقية

اإلقليم/العاملة

الناظور

جرسيف

اسم املرشوع

مركز االستقبال واالستامع للنساء والفتيات ضحايا
التعنيف
مركز «تودة» لالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف

اسم الجمعية

شبكة أكرا وللتنمية املشرتكة
األفق األخرض للتنمية املستدامة والبيئة وحقوق اإلنسان

مبلغ الدعم املمنوح

231 000,00
240 000,00

مكناس

4

3

تجهيز مقر لالستامع للمطلقات واألرامل
دعم النساء ضحايا العنف من خالل اإلرشاد القانوين
والدعم النفيس واملرافقة والوساطة األرسية مع تقوية
قدرات أطر مراكز االستامع بالجهة

5

6

الداخلة وادي الذهب

جمعية األمل للتضامن االجتامعي والعمل الخريي
مبادرات للنهوض بحقوق النساء

تاونات

فاس

وادي الذهب

204 000,00
240 000,00

مركز االستقبال واالستامع «إنجاد لحامية النساء والفتيات
ضحايا العنف»
االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف

فاس

الزيتونة للتنمية والتضامن االجتامعي
جمعية املركز الجهوي للتنمية ومحاربة األمية

مركز وصال لإلنصات وإرشاد النساء ضحايا العنف

9

10

11

240 000,00
233 400,00

جمعية وصال لرعاية شؤون األرسة

فاس

فاس

فاس

بوملان

7

240 000,00

خلية االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء والفتيات
ضحايا العنف
إحداث خلية االستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا
العنف
محاربة العنف وأشكال التمييز ضد النساء
تقوية مراكز االستقبال واالستامع للنساء والفتيات ضحايا
العنف املبني عىل النوع االجتامعي

8

جمعية النور للتنمية االجتامعية
مركز الدراسات واألبحاث يف قضايا األرسة واملرأة بفاس
جمعية سايس للتنمية والتضامن
الشبكة اإلقليمية ملركز حقوق الناس

فاس مكناس

240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00

19

12

14

15

درعة تافياللت

القنيطرة

اتحاد العمل النسايئ

الخميسات

16

17

18

19

20

21

دعم مركز املساعدة النسائية ضحايا العنف

180 000,00

مركز كرامة لإلنصات والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا
العنف

الخميسات

سال

الرباط

13

املكتب الجهوي لفدرالية الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة
بالرباط
جمعية النرباس للتنمية والتواصل

مركز مساواة لالستامع واإلرشاد القانوين ومتكني النساء
ضحايا العنف يف وضعية صعبة
دعم قدرات ومهارات األطر العاملة مبركز االستامع
واملتعاونني معه
شبكة السالم الوطنية ملراكز االستامع والتوجيه واملواكبة
لألطفال ضحايا العنف

خنيفرة

الرشيدية

الرشيدية

الرشيدية

الصخريات متارة دعم مركز شبكة الرابطة إنجاد بتامرة

240 000,00
222 300,00
جمعية املرأة البحراوية للتنمية
مركز الوئام لإلرشاد األرسي
جمعية السالم لإلمناء االجتامعي

مركز إفسان لالستامع واإلرشاد األرسي
مركز مدغرة لالستامع وتوجيه النساء والفتيات ضحايا
العنف
مركز رشوق لالستامع وتوجيه النساء والفتيات ضحايا
العنف
االستامع واملواكبة للنساء ضحايا العنف

الرباط سال القنيطرة

240 000,00
240 000,00
240 000,00

جمعية إفسان للتكافل والتنمية
نساء مدغرة للتنمية والعمل االجتامعي
رشوق للمرأة واألرسة والتنمية املحلية ببوذنيب
شبكة نساء األطلس

بني مالل خنيفرة

240 000,00
187 430,00
240 000,00
485 000,00

20

240 000,00
240 000,00

اتحاد املرأة املغربية
جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة افضل

عاملة مقاطعات مركز االستامع والتوجيه واإلرشاد القانوين والدعم النفيس
ابن مسيك الدار للنساء والفتيات ضحايا العنف والوساطة العائلية مع
التكوين واإلدماج يف سوق الشغل
البيضاء

الحي الحسني دعم وحامية النساء والفتيات ضحايا العنف

عاملة مقاطعات مركز االستقبال واالستامع والتوجيه القانوين والدعم
مرس السلطان النفيس لنساء ضحايا العنف

27

28

29
الدعم القانوين والتكوين املهني وتقوية القدرات قنطرة
رئيسية إلعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وإدماجهن
اقتصاديا

32

33

34

35

36

الجمعية املغربية للنساء التقدميات

240 000,00
مؤسسة يطو إليواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف

النوارص

الجديدة

سيدي بنور

سيدي بنور

سطات

برشيد

30

240 000,00

مركز استقبال وتأهيل النساء ضحايا العنف
مـركـز مـنـال لالسـتـمـاع والـتـوجـيـه لـفـائـدة الـنـسـاء
والـفـتـيـات ضحايا العنف
مركز البرشى االستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا
العنف
استمرارية مراكز استقبال وتأهيل النساء
مركز وفاق لالستامع
إحداث مركز االستامع والتوجيه

31

الجمعية املغربية للنهوض باألرسة
الـجـمعـية الـمغـربـية مـــنـال لــحـقـوق الـطـفـل والـمـرأة
الجمعية البنورية ملناهضة العنف ضد املرأة
جمعية الوفاء لتسيري املركب االجتامعي أمطل
مركز وفاق لإلبداع األرسي
جمعية نساء وحقوق

الدار البيضاء

الدار البيضاء سطات

240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00

21

240 000,00
240 000,00

جمعية خلود للتنمية والرتبية والتواصل
تلدات للتنمية والتعاون

مركز اإلنصات والتوجيه لنساء ضحايا العنف
تسيري مركز لالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف
التمكني ملناهضة العنف ضد النساء وتقوية مصلحة
االستامع والتوجيه

اليوسفية

شيشاوة

الرحامنة

الحوز

22

23

25

24

جمعية رشوق إلدماج النساء يف وضعية صعبة

مركز االستامع للنساء ضحايا العنف مبنطقة آيت اورير

مراكش آسفي

240 000,00
الفضاء الجمعوي النسايئ لدائرة وباشوية آيت أورير

240 000,00

تنغري

العيون

العيون

26

مركز حقوق الناس املغرب

مركز االستامع واإلرشاد والتكوين والتأهيل للنساء يف
أكادير إداوتنان
وضعية صعبة

مهننة مركز منغناست لالستامع واملصاحبة للنساء يف
أكادير إداوتنان
وضعية صعبة
صفاء لالستامع والتوجيه
دعم وتأهيل مركز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا
العنف
دعم الولوج إىل خدمات مركز أم السعد للنساء ضحايا
العنف
انطالقة

دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا
قلعة الرساغنة
العنف

240 000,00

توازة ملنارصة املرأة
جمعية األمل النسائية
اتحاد العمل النسايئ ،مركز النجدة ملساعدة النساء واألطفال
ضحايا العنف فرع أكادير
جمعية صوت النساء املغربيات
رسالة صفاء
جمعية فضاء املرأة تنغري
الشبكة النسائية ملناهضة العنف ضد النساء الساقية الحمراء
جمعية جميعا من أجل الصحة

38

39

40

41

42

43

44

العيون الساقية الحمراء

درعة تافياللت

سوس ماسة

تطوان

إنزكان آيت
ملول

االستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف

تقديم الدعم القانوين للنساء ضحايا العنف من خالل
املضيق الفنيدق
37
خلق مركزين لالستامع
طنجة تطوان الحسيمة

240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
240 000,00
180 600,00
182 000,00

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال دعم مراكز الوساطة األرسية

23

24

الرقم

الجهة

اإلقليم/العاملة

اسم املرشوع

وادي الذهب

اسم الجمعية

مركز أريج للوساطة األرسية

3

4

مبلغ الدعم املمنوح
جمعية أريج للمرأة واألرسة

وادي الذهب

مكناس

تازة

6

7

8

10

11

 12الرشقية

13

1

204 000,00

مركز أطفالنا الجوي للوساطة األرسية
الوساطة عرف التضامن األرسي
الوساطة األرسية

صفرو

فاس

مكناس

الرشيدية

ميدلت

ورزازات

جرادة

وجدة أنكاد

الدريوش

الخميسات

سال

15

14

9

5

2

جمعية أطفالنا للتضامن والعمل االجتامعي
جمعية توالل لتنمية املرأة
الرميصاء للتنمية النسوية

مركز وئام للوساطة األرسية
الوساطة األرسية يف خدمة األرسة
مركز «زهور» للوساطة
الوساطة األرسية
صلح للوساطة األرسية بجامعتي كرامة وكري
مركز الوساطة األرسية
حامية األرسة من التفكك ومواكبة النساء يف وضعية
صعبة
مركز اإلرشاد والوساطة األرسية
دعم وتأهيل مركز الوساطة األرسية مبركز بناء لرعاية
األيتام واألرامل
مركز مبادرات للوساطة األرسية
مركز مالذ لإلرشاد والوساطة األرسية

الداخلة وادي الذهب

135 000,00
182 000,00
204 000,00
جمعية الوئام لتنمية املرأة ورعاية األرسة
بالدي تستقبل
جمعية زهور للعدالة االجتامعية والتنمية املستدامة
جمعية الوفاق للثقافة والتنمية االجتامعية
جمعية كرامة النسوية للتنمية االقتصادية واالجتامعية
والثقافية والفنية والرياضية
جمعية غراس للعناية باألرسة
جمعية دار األمومة
جمعية التعاون للتنمية والثقافة
جمعية بناء لرعاية األيتام
جمعية السواين مبادرات مواطنة
جمعية مالذ األرسة

الرباط سال القنيطرة

درعة تافياللت

فاس مكناس

204 000,00
204 000,00
204 000,00
182 400,00
87 400,00
199 200,00
204 000,00
204 000,00
204 000,00
204 000,00
199 800,00

25

جمعية األيادي البيضاء ،تربية ثقافة فنون وعلوم

مركز الوساطة األرسية

بنسليامن

عني السبع الحي
املحمدي

مراكش

مراكش

آسفي

18

 19مراكش آسفي

20

16

204 000,00

دعم مركز جرس الرحمة للوساطة األرسية
مركز الفضل للوساطة األرسية
مركز ادم وحواء للوساطة األرسية
مركز استامع خاص بالوساطة األرسية

17

جرس الرحمة للتنمية االرسية
جمعية أصدقاء املركز االستشفايئ الجامعي محمد السادس
الجمعية املغربية للتنمية االجتامعية الثقافية الرياضية
لأللفية الثالثة
جمعية نسيم للعمل اإلنساين

الدار البيضاء سطات

204 000,00
204 000,00
204 000,00
204 000,00

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة
املسنني

27

28

اإلقليم/العاملة

الجهة

الرقم

اسم املرشوع

اسم الجمعية

مبلغ الدعم املمنوح

5

6

1
التفاتة نحو مسنينا

تازة

الداخلة وادي الذهب

كلميم واد نون

بني مالل خنيفرة

جمعية تافطويت آيت يعقوب للتنمية والتضامن

خدمة املسنني والعناية بهم ومساعدتهم عىل العيش يف
مساكنهم ومع أرسهم

تازة

إفران

أورسد

أسا الزاك

وجدة أنكاد

الدريوش

فجيج

اليوسفية

بني مالل

70 000,00
الرشوق للتنمية االجتامعية

املساهمة يف إدماج واحتضان املسنني داخل أرسهم باملركز
اإلسعاف االجتامعي بالجامعة الحرضية لوادي أمليل
بناء وتجهيز مركز للعالج بالتدليك املايئ
دعم املسنني بالعامل القروي
اقتناء أدوات ومستلزمات بيو طبية
االبن البار لرعاية املسنني
تقديم خدمات نهارية نفسية وتضامنية واجتامعية
وصحية لألشخاص املسنني يف وضعية صعبة
تقوية قدرات املرشفني عىل املسنني وتفعيل مركز
الرتويض للمسنني
بسمة العمر

آسفي

11

10

9

8

7

4

3

2

140 000,00
األمل للرعاية االجتامعية وادي أمليل
اإلقليمية لألعامل االجتامعية والخريية
جمعية ادخيلة أدكان
جمعية اللطف للعناية بالزمي املنازل وطريحي الفراش
جمعية مبادرة فاعل خري
جمعية الرشوق للنهوض باملرأة الريفية
جمعية جناح الرحمة لألعامل االجتامعية لألشخاص املسنني
الجمعية الخريية لرعاية األشخاص املسنني بإقليم اليوسفية

قافلة طبية وتوعية لفائدة املسنني بالعامل القروي

مراكش آسفي

الرشقية

فاس مكناس

100 000,00
300 000,00
80 000,00
119 600,00
246 430,00
60 000,00
100 000,00
180 000,00

جمعية مبادرات من أجل تنمية شاملة

سيدي بنور

املركز االجتامعي للرعاية النهارية لفائدة املسنني بالعونات جمعية الرحمة التضامنية للمسنني

137 000,00

128 000,00

12

13

الدار البيضاء سطات

عامالت ومقاطعات
الدار البيضاء
وحدة متنقلة ملساعدة املسنني عن قرب

األيادي البيضاء للتنمية

800 000,00

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة
لفائدة األطفال ضحايا العنف

29

30

الرقم

الجهة

اإلقليم/العاملة

اسم املرشوع

وادي الذهب

3

4

اسم الجمعية

مركز اإلستامع والتوجيه

كلميم واد نون

درعة تافياللت

5

مبلغ الدعم املمنوح
جمعية زمام املبادرة للتنمية املستدامة

وادي الذهب

كلميم

ميدلت

الناظور

6

1

204 000,00

تواصل بدون عنف أو تهميش
مكتب االستامع والتوجيه لألطفال ضحايا العنف
الدعم النفيس للطفل يف وضعية صعبة

الناظور

الدريوش

7

8

2

جمعية ماتقيس ولدي ملحاربة البيدوفيليا

مركز االستامع والتوجيه واملواكبة لألطفال ضحايا العنف املنظمة املغربية لحامية الطفولة والشباب
جمعية أجيال للتنمية والتعليم
جمعية الياسمني للتنمية االجتامعية واملحافظة عىل البيئة

مرشوع تعزيز مركز اإلستامع لألطفال ضحايا االعتداءات
بزاي وباملوارد البرشية
مرشوع دعم مركز االستامع والتوجيه لألطفال ضحايا
العنف مبيضار

الداخلة وادي الذهب

240 000,00
240 000,00
133 700,00
228 600,00

جمعية زايو للتنمية والتعاون
جمعية الريف للتنمية املستدامة

الدريوش

الرشقية

231 000,00
240 000,00

دعم وتأهيل مركز االستامع والتوجيه األطفال ضحايا العنف جمعية بسمة للتنمية والبيئة

سال

اسفي

10

11

12

240 000,00

مرصد الشامل للدراسات واألبحاث وحقوق اإلنسان

204 000,00

240 000,00

دعم وتقوية عمل مركز االستامع والتوجيه والوساطة
الرتبوية ألطفال ضحايا العنف بدار الشباب تابريكت
تأهيل مركز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال
ضحايا العنف

الجديدة

مراكش

9

جمعية مجلس دار الشباب تابريكت
جمعية الكرم لرعاية األطفال يف وضعية صعبة

االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا
العنف
مركز االستامع والتوجيه

الرباط سال القنيطرة

240 000,00
186 666,00

الجمعية املغربية ملساعدة الطفل واألرسة ،مركز دار األمل
لألطفال يف وضعية صعبة
جمعية الحسنى للتنمية والثقافة واألعامل االجتامعية

13

مراكش آسفي

240 000,00
240 000,00

الحوز

14

15

جمعية أهيل لحامية ومساعدة األطفال يف وضعية صعبة

تنشيط مركز حامية األطفال يف وضعية إهامل جزيئ أو كيل جمعية ايكامن فخور وقوي لحامية األطفال

طنجة تطوان الحسيمة املضيق الفنيدق طفيل مستقبيل

سوس ماسة

تارودانت

تطوير خدمات االستقبال والتوجيه واملواكبة لفائدة
األطفاwwwل ضحايا العنف مبركز الجمعية
191 345,00

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية
الخاصة باألشخاص يف وضعية صعبة

31

32

الرقم

الجهة

اإلقليم/العاملة

اسم املرشوع

طنجة أصيلة

3

4

5

اسم الجمعية

حضانة طنجة للرضع واألطفال املتخىل عنهم

فاس مكناس

درعة تافياللت

الرشقية

مبلغ الدعم املمنوح
جمعية حضانة طنجة للرضع واألطفال املتخىل عنهم

الحسيمة

مكناس

ميدلت

الناظور

سيدي قاسم

1

2 000 000,00

ترميم بنايات مؤسسة الرعاية االجتامعية بإمزورن
املواكبة االجتامعية والرتبوية واملهنية لنزالء مركز حامية
الطفولة مكناس يف وضعيات صعبة وأرسية هشة
واإلدماج األرسي واملجتمعي
الدعم النفيس واالجتامعي لألطفال والشباب
تأهيل مركز األطفال يف وضعية صعبة
دعم مركز تأهيل وإدماج املرأة

الرباط

7

6

2

الجمعية املغربية لقرى األطفال املسعفني SOS
جمعية األمل لدعم مركز حامية الطفولة
الرواد لرعاية الطفولة والشباب
الجمعية الخريية اإلسالمية دار األطفال
مركز حقوق اإلنسان

تأهيل مركز املحمدية للرعاية االجتامعية

طنجة تطوان الحسيمة

338 710,00
120 000,00
50 000,00
470 000,00
240 000,00

الجمعية املحمدية للرعاية االجتامعية

الرباط سال القنيطرة

300 000,00

8

تارودانت

أكادير إداوتنان
بناء قاعة متعددة االختصاصات

املحمدية

تأهيل بنيات مؤسسة الرعاية االجتامعية مركب اإليواء
واإلدماج تليال وتجهيزها

جمعية الرأفة لرعاية األطفال واألشخاص املسنني

بناء مطبخ باملؤسسة

جمعية تكمينو ملساعدة األطفال يف وضعية صعبة

112 320,00

جمعية القصبة ملساعدة األطفال يف وضعية صعبة

307 890,00

9

سوس ماسة

 10الدار البيضاء سطات

70 000,00

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال التمكني االقتصادي للنساء،
خاصة يف العامل القروي

33

34

الرقم

الجهة

1

2

3

اإلقليم/العاملة

بني مالل

أزيالل

أزيالل

اسم املرشوع
مصنع تخليل الزيتون األخرض واألسود
عرصنة وتطوير طرق إنتاج التوابل املحلية
إحداث وحدة إلنتاج الخبز والحلويات

بني مالل

6

7

8

9

اسم الجمعية
جمعية فرصة للرتبية والتنمية والبيئة
جمعية الرحمة للمعاقات
جمعية النور النسوية للعلم والعمل

تقطري الزيوت األساسية من املنتوجات الغابوية املحلية

بني مالل

تاونات

11

12

 13كلميم واد نون

14

مبلغ الدعم املمنوح
133 560,00
109 200,00
80 000,00
جمعية النهوض باملرأة والطفل القرويني

الفقيه بن صالح استخراج الزيوت من السمسم واليانسون

الفقيه بن صالح مرشوع الحضن إلعداد الخبز والحلويات
بائعي الخبز والفطائر

الفقيه بن صالح وحدة تصبري الزيتون
تصبري وتحميض وتجفيف املنتجات الفالحية بواد
بوعادل

بوملان

مكناس

كلميم

طانطان

كلميم

10

5

4

125 000,00
جمعية أوالد افرج للتنمية
جمعية أيلول للتنمية
جمعية املجد العيادي للبيئة والتكافل االجتامعي
جمعية األمل الفاطمية للتنمية القروية
النهضة للتنمية والثقافة

دعم قدرات النساء والفتيات داخل دائرة أوطاط الحاج
إحداث وحدة إنتاجية لتثمني الجلد
مخبزة الخري
إدماج املرأة الصحراوية بسوق العمل واإلنتاج بحرفتها
املتوارثة بصناعة الخيمة الصحراوية
دعم تسويق زيت األركان

بني مالل خنيفرة

198 555,00
120 000,00
126 400,00
116 000,00
138 000,00

جمعية ملوية الوسطى للنساء الفاعالت
جمعية املسار للرتبية والثقافة
جمعية الخري لكفالة اليتيم
الجمعية النسوية لنساجة الخيام
جمعية تكديرت للبيئة والتنمية املستدامة

فاس مكناس

50 000,00
141 929,60
112 600,00
78 000,00
35 960,00

35

مطاعم متحركة لنساء األرامل وتأهيل عربات بيع الخبز الجمعية الجهوية ملبادرة الشباب
جمعية كفاح املرأة الحرفية
النساء حرفيات الصناعة التقليدية
جمعية األمل للتنمية والتضامن
جمعية زكوطة لتنمية املعاقني واملعوزين
جمعية متغارين للتنمية البرشية
الهيئة الوطنية للتعليم األويل فرع الرباط
جمعية املستقبل للتنمية البرشية

صناعة الخبز والحلويات
تثمني منتوجات الصناعة التقليدية
مشتل األمل
تجهيز ورشة لتجهيز الحلويات ومخبزة عرصية
مرشوع «تدعيم» للتمكني االقتصادي للنساء يف وضعية
صعبة
مرشوع «نور» للتعليم األويل
اقتناء تجهيزات لورشة التدبري املنزيل
دعم وتأهيل مرشوع الطبخ والحلويات مبركز اإلخالص
بعني الزهرة

القنيطرة

القنيطرة

سيدي سليامن

سيدي سليامن

سيدي قاسم

سال

الرباط

الصخريات متارة

الدريوش

15

16

17

18
 19الرباط سال القنيطرة

20

21

22

 25الدار البيضاء سطات

26

176 000,00
60 000,00
66 431,00
187 000,00
187 000,00
180 650,00
189 000,00
126 000,00

جمعية اإلخالص للتنمية االجتامعية والثقافية والرياضية

الدريوش

سطات

طنجة أصيلة

23

90 000,00

تثمني الصبار بالجامعة القروية بودينار
إنتاج وتسويق الحلويات والخبز البلدي
مرشوع الطبخ والحلويات

تطوان

تيزنيت

طاطا

24

جمعية امعمران الحوض السقوي امعمران
انقاد للتنمية والتكفل االجتامعي
جمعية صوت الشباب للرتبية التكوين

تجهيز ورشة الطبخ والحلويات
إنتاج وتسويق منتجات النسيج
تجهيز مخبزة الرائدات
إنتاج وتسويق الحناء

الرشقية

180 000,00
60 000,00
45 000,00

جمعية العون واإلغاثة
جمعية مبادرة للتنمية والتضامن
جمعية نساء رائدات
جمعية تزيك إيرغن للتنمية والتعاون

28

29

30

سوس ماسة

 27طنجة تطوان الحسيمة طنجة أصيلة

175 000,00
50 000,00
98 000,00
87 250,00

36

142 000,00
197 736,00

جمعية الخري والتنمية لدوار الداوديات املرجة
جمعية الكرامة لتنمية األشخاص املعاقني

النهوض بأوضاع النساء والفتيات يف وضعية صعبة
إنشاء مخبزة
رشاء أدوات ومعدات املطبخ

التمكني االقتصادي للنساء وسيلة لإلدماج االجتامعي
وحدة حفول املرأة

زاكورة

ورزازات

ورزازات

تنغري

تنغري

بوجدور

بوجدور

الصويرة

اليوسفية

31

32

34

35

39

38

37

36

33

جمعية الوفاق النسوية للتنمية االجتامعية

دعم النساء النشيطات يف تقييم الورد العطري ألجل
اكتساب مهارات االبتكار واالبداع يف إنتاج وتسويق مواد الجمعية النسوية لتنمية األرسة بوادي دادس
جديدة ذات قيمة مضافة عالية
نساء دادس للتنمية والتضامن
جمعية الرتيشة للتنمية واملحافظة عىل الرتاث الصحراوي

أمل وإمزدان الصحراء
تكمي واركان
خريات بالدي

درعة تافياللت

53 310,00
150 000,00
113 500,00
50 000,00

جمعية شمس لألعامل االجتامعية وذوي االحتياجات الخاصة
جمعية تكامت للتعاون الفالحي والتنمية القروية املستدامة
جمعية اجنديس للرياضة والتنمية االجتامعية

مراكش آسفي

العيون الساقية الحمراء

55 000,00
190 920,00
115 000,00

الحصيلة املفصلة للجمعيات املستفيدة من الدعم
مجال دعم مشاريع التنمية االجتامعية
يف األحياء الهامشية

37

38

الرقم

الجهة

اإلقليم/العاملة

اسم املرشوع

بني مالل

3

4

6

7

اسم الجمعية

التأهيل االجتامعي واملهني للشباب والقارصين املتعاطني
للمخدرات بحي املسرية 2

بني مالل

بني مالل

الحسيمة

الحسيمة

طنجة أصيلة

طنجة أصيلة

وجدة أنكاد

جرسيف

بوجدور

مبلغ الدعم املمنوح
جمعية الكرازة للتنمية الجهوية

اإلدماج الريايض والتعليمي والبيئي للشباب
تأهيل وإدماج شباب األحياء الفقرية واملهمشة
تنمية روح املواطنة وحقوق اإلنسان والقيادة لدى الشباب
يف األحياء املهمشة والفقرية عرب اإلبداع الفني والثقايف
إدماج الشباب يف الحياة العامة عرب محاربة الظواهر
السلبية
اإلدماج والتنشيط الجامعايت لفائدة الشباب يف وضعية
صعبة بحي برئ الشفاء الكبري
مواطنون فاعلون باألحياء الهامشية
إدماج األطفال يف وضعية صعبة
التنشيط االجتامعي باألحياء املهمشة
طفولة تبتسم
دار الحي
school After

12

طنجة تطوان الحسيمة

الرشقية

العيون

 11العيون الساقية الحمراء العيون

10

9

8

5

2

1

169 780,80
املجد الريايض باغبالة
جمعية حي انجار للتنمية االجتامعية
شبكة األمل لإلغاثة والتنمية املستدامة
النسيم للطفولة والبيئة
جمعية شفاء للتنمية والتكوين
جمعية طنجة الكربى للتنمية
جمعية األمل لرعاية وتأهيل الطفل
الحكامة للتنمية االجتامعية والثقافية والرياضية
جمعية اوالد لبالد للفن واألعامل االجتامعية
جمعية الساحل لألعامل االجتامعية
مبادرة فاعل خري

بني مالل خنيفرة

70 000,00
52 290,00
197 000,00
200 000,00
147 000,00
90 600,00
40 000,00
174 350,00
50 000,00
70 000,00
30 000,00

39

170 000,00
60 000,00
400 000,00

الخنساء النسائية للتنمية االجتامعية
جمعية تحت العرشين
جمعية دار األطفال الوفاء

املساهمة يف إدماج شابات حي القدس عرب تكوين
وإنتاج وتسويق الحلويات
مركز أمل لتوجيه ومرافقة الشباب ضحايا اإلدمان
إعادة تأهيل مركب الوفاء
وقاية
تهيئة املقر وتجهيزه بأدوات موسيقية والتأطري الفني
تحضري الخبز البلدي العادي والخبز باألعشاب
دار الفنون
إحداث مدرسة مصغرة لكرة القدم
الفن التشكييل يف خدمة التنمية االجتامعية
اإلنتاج املشرتك للنظافة
اإلدماج الفني للشباب يف الرتاث الحساين األمازيغي
إنشاء مركز للمصنوعات الجلدية

تازة

فاس

فاس

فاس

مكناس

مكناس

الحاجب

الحاجب

كلميم

كلميم

أسا الزاك

طانطان

13

14

15

17

18

19

20

21

24

23

22

16

االئتالف املغريب لوقاية الشباب من األمراض املنقولة جنسيا
والسيدا
املنظمة العلوية لرعاية املكفوفني باملغرب
األبرار لرعاية اليتيم وتنمية األرملة
الحاجب للتنمية والتضامن
جمعية النور للتنمية االجتامعية
جمعية املبدعني الشباب
جمعية مدريس علوم الحياة واألرض
جمعية الوحدة والتنوع للثقافة والتنمية
جمعية الصنعة للمصنوعات الجلدية الصحراوية

كلميم واد نون

فاس مكناس

100 000,00
80 000,00
43 500,00
69 610,00
60 000,00
85 240,00
147 700,00
60 000,00
93 908,00

40

50 420,00
80 000,00
50 000,00
130 000,00
36 000,00
80 000,00
120 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
152 000,00
70 000,00
140 000,00

الجمعية املغربية للمديح والسامع
جمعية ونكرات للطرب الحساين
جمعية تافياللت فرع الداخلة
جمعية ريو للسياحة وركوب األمواج
جمعية الهدف للرتبية والثقافة
جمعية الربيع للطرب الحساين
جمعية حواء للرياضة النسائية والرشاقة البدنية
جمعية ريودي أورو الثقافية
جمعية الطرب والرتاث الحساين
النخيل للتنمية والثقافة بتمردولت
املرأة القروية للتنمية االجتامعية
جمعية كشافة املغرب
جمعية املشكاة للطفل املتخىل عنه والطفل يف وضعية صعبة

تجهيز املقر والفرق بالحاجيات
تنظيم سهرات وأمسيات فنية داخل األحياء املهمشة
دوري كرة القدم
الداخلة شباب كايت سورف
تعزيز اإلدماج االجتامعي من خالل األنشطة الثقافية
والرتفيهية
مرشوع األمسيات والسهرات باألحياء املهمشة
اقتناء معدات رياضية خاصة بالنساء
تنشيط املراكز السوسيو ثقافية بأحياء املدينة
سهرات يف األحياء املهمشة والفقرية
دوري النخيل اإلقليمي لكرة القدم لفائدة فتيات عاملة
الرشيدية
تطوير إنتاج وتسويق مشتقات التفاح (خل التفاح)
بال تدخني الحياة أحىل
مركز الحالقة والتجميل

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

الرشيدية

ميدلت

زاكورة

ورزازات

25

26

27

28

 29الداخلة وادي الذهب

30

31

32

33

34

 35درعة تافياللت

36

37
قافلة التنشيط الرتبوي الكشفي باألحياء الفقرية واملهمشة منظمة الكشاف املغريب
مكتب الحي (حي منوذجي )

اليوسفية

آسفي

آسفي

شيشاوة

38

40

41

100 000,00

جمعية النهضة للمواطنة والتنمية

التنشيط السوسيو تربوي والثقايف بحي أموين وكاويك
قرية للتنشيط الثقايف والريايض

39

58 500,00

جمعية أموين للتنمية االجتامعية والرياضية والثقافية
جمعية شباب للشباب

مراكش آسفي
120 000,00
100 000,00

41

اإلدماج السوسيو تربوي والتقايف باألحياء املهمشة والفقرية جمعية األجيال للطفولة والتنمية

سطات

برشيد

سطات

بنسليامن

سطات

برشيد

42

43

44

45

46

47

50 000,00

الثقافة ثروة نعتز بها

الخطوة األوىل

العنرص البرشي ثروة بالدي

امللتقى الوطني الثاين للقيادات الشبابية واإلبداع،
أكادميية القيادة والشباب

حبيبي يا مغرب

قافلة تربوية ثقافية ترفيهية باملدارس االبتدائية العمومية جمعية تنمية األرسة الشاوية
شموع للتنمية الدميقراطية
جمعية بني مسكني للتواصل والتنمية بني خلوق
مبادرة شباب فاعل خري حد السوامل

جهة الدار البيضاء
سطات

49

60 000,00

جمعية نادي سينيبورتابل

100 000,00
40 000,00
89 600,00
70 000,00
50 320,00

تأسيس نوادي تالميذ ضد املخدرات

قافلة األحالم

50

48

جمعية األزهار االجتامعية والثقافية

جمعية النواة للحوار والتنمية االجتامعية

أقاليم مديونة
وبن سليامن
والنوارص/
عامالت عني
السبع و بن
مسيك وأنفا

سيدي الربنويص التنشيط الرتبوي لأليتام

 51سوس ماسة

الدار البيضاء سطات

60 000,00

63 466,00

جمعية أنوار سيدي مومن لإلدماج والتكوين

أكادير إداوتنان

التكنولوجيا يف خدمة الشباب ملناهضة العنف املدريس

114 500,00

42

85 000,00
46 750,00
77 100,00
50 000,00
93 450,00
100 000,00
173 250,00
131 295,00
118 000,00

جمعية رياح التغري
جمعية االقالق للرتبية والتكوين واملرسح
األفق للمرأة والشباب
نادي الكروات للبيئة
جمعية تنمية الصانع التقليدي
اليد البيضاء
البساط البيئي االخرض
سال املستقبل
منظمة شباب التطوع للطفولة والبيئة

تأهيل ساكنة حي دوار والد مبارك
مهرجان تنشيط حي العالمة
شباب فاعل داخل أرسة فاعلة
سلوكيات حميدة لبيئة سليمة من أجل تنمية مستدامة
ورشة الصباغة عىل الزجاج والثوب والسرياميك
اإلدماج السوسيو ثقايف الريايض
نعطيوهم فرصة
من أجل حي رائد
جرس الثقافات

القنيطرة

القنيطرة

القنيطرة

القنيطرة

سيدي سليامن

سيدي قاسم

الرباط

سال

سال

52

53

54

55

 56الرباط سال القنيطرة

57

58

59

60

املالحــــق
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إعــالن عن طلب تقديم
مشاريع الجمعيات برسم سنة 2015
تبعا ملقتضيات منشور الوزير األول رقم  07/2003بتاريخ  26ربيع الثاين  27( 1424يونيو )2003
املتعلق بالرشاكة بني الدولة والجمعيات ،ومتاشيا مع الربنامج الحكومي الذي أكد عىل رضورة
اعتامد طلب العروض لتمويل مشاريع الجمعيات وإقرار معايري شفافة النتقاء هذه املشاريع،
وتفعيال السرتاتيجية القطب االجتامعي « »4+4برسم الفرتة  2012/2016الرامية أساسا إىل الحد
من الخصاص يف املجال االجتامعي ،وبناء عىل اتفاقية الرشاكة املربمة بني الوزارة ووكالة التنمية
االجتامعية التي وكل مبوجبها لهذه األخرية تدبري برنامج الرشاكة بني الوزارة والجمعيات برسم
سنة  ،2015تعلن وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية
عن انطالق عملية تلقي طلبات متويل مشاريع الجمعيات العاملة يف مجاالت تدخل الوزارة برسم
سنة  ،2015ابتداء من تاريخ نرش هذا اإلعالن إىل غاية 1يوم  30شتنرب  2015عىل الساعة الرابعة
والنصف بعد الزوال.
ويجب أن تندرج املشاريع املقدمة من طرف الجمعيات برسم هذه السنة ضمن أحد املجاالت
التالية)*( :
•دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.
•دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا العنف.
•دعم مراكز الوساطة األرسية.
•الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة املسنني.
•اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء ،خاصة يف املجال القروي.
•تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص يف وضعية صعبة.
•دعم مشاريع التنمية االجتامعية يف األحياء املهمشة والفقرية.
(*) يتعني عىل الجمعيات االطالع عىل التفاصيل املتعلقة بكل مجال عىل املواقع اإللكرتونية املبينة أسفله.

ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إىل السيدة الوزيرة ،مرفق بامللف القانوين الكامل
للجمعية وباقي الوثائق املنصوص عليها بالتفصيل يف دليل املساطر الخاص بتدبري الرشاكة مع
* تم متديدها إىل غاية  15أكتوبر 2015
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الجمعيات ،وكذا يف دفاتر التحمالت بالنسبة للمجاالت الخاضعة لدفاتر تحمالت .وميكن تحميل
مختلف هاته الوثائق من عىل املواقع اإللكرتونية التالية:
 www.ads.maأو www.entraide.maأوwww.social.gov.ma
يجب أن تودع ملفات طلبات الدعم لدى املنسقيات الجهوية لوكالة التنمية االجتامعية أو
املندوبيات اإلقليمية للتعاون الوطني .وبعد إيداع امللف والحصول عىل وصل االيداع ،يتعني عىل
الجمعيات تعبئة االستامرة املوجودة باملواقع اإللكرتونية املبينة أعاله ،وإرسالها إىل الربيد اإللكرتوين
املشار اليه أسفله.
توجيهات هامة:
يتعني عىل الجمعيات االلتزام الدقيق مبضامني دليل املساطر املشار إليه أعاله.
كل ملف طلب دعم غري كامل أ وتم إيداعه بعد التاريخ املحدد يف اإلعالن ،يعترب الغيا.
ال ميكن للجمعية أن تقدم أكرث من مرشوع واحد.
إضافة إىل املقتضيات والرشوط املحددة يف دليل املساطر املشار إليه ،يجب عىل الجمعيات املعنية
باملجاالت رقم  1و 2و 3و 5و ،7املحددة يف هذا االعالن ،احرتام مضامني دفاتر التحمالت الخاصة
بكل مجال ،والتي ميكن تحميلها من عىل املواقع اإللكرتونية املبينة أعاله.

ملحوظة:
للمزيد من املعلومات ميكن للجمعيات االتصال مبارشة باملنسقيات الجهوية لوكالة التنمية
االجتامعية أ وباإلدارة املركزية للوكالة عرب الربيد اإللكرتوين التايلappelaprojets2015@ads.ma :
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إعـالن
عن طلب تقديم املشاريع برسم سنة 2015
ورقة توجيهية حول مجاالت الدعم
 .1دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف
تسعى الوزارة ،من خالل تخصيص جزء من الدعم املوجه للرشاكة مع الجمعيات لفائدة املراكز
التي تقدم خدمات االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف ،إىل تحقيق مجموعة من األهداف
تتمثل أهمها يف:
1 .1تعزيز وتجويد الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف.
2 .2التحسيس والتوعية مبخاطر العنف املامرس ضد النساء والفتيات.
وباإلضافة إىل دليل املساطر املعتمد لتدبري برنامج الرشاكة مع الجمعيات ،فإن االتفاقيات ،التي
ستجمع بني الوزارة ووكالة التنمية االجتامعية والجمعيات املرشفة عىل هذا النوع من املراكز،
ستخضع لدفرت تحمالت تم التنصيص فيه عىل الرشوط الواجب احرتامها يف الخدمات املقدمة
للمستفيدات ،وكذا مجموع الوثائق التي يتعني عىل الجمعيات اإلدالء بها ضمن ملف طلب الدعم.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب عىل الجمعيات إيالء العناية الكاملة إلعداد ملفاتها ،والتي ستكون
مطالبة ،كلام دعت الرضورة لذلك ،بتحيينها ،وذلك نظرا ألن الدعم الذي ستستفيد منه سيكون
برسم السنوات الثالثة القادمة.

 .2دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا العنف
تعترب حامية الطفولة من مختلف أشكال العنف مسؤولية مشرتكة بني جميع الفاعلني العموميني
والخواص والجمعيات واألرس ،وكذا األطفال أنفسهم .كام يعترب مدخل النهوض باملعايري والقيم
االجتامعية الحامية لألطفال ،إضافة إىل مداخل أخرى مرتبطة بتعزيز الحامية القانونية ووضع
آليات محلية والنهوض باملامرسات والخدمات ،من بني أهم املرتكزات التي تساعد عىل بناء محيط
حاميئ لألطفال.
ويف هذا السياق ،خصصت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية جزء من الدعم املخصص
للرشاكة مع الجمعيات من أجل دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا
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العنف مبختلف أشكاله ،سواء تعلق األمر بالعنف داخل األرسة أو يف مؤسسات استقبال األطفال أو
يف الوسط املدريس أو يف الشارع أو عرب األنرتنيت أو يف وضعية شغل...
وباإلضافة إىل دليل املساطر املعتمد لتدبري برنامج الرشاكة مع الجمعيات ،فإن االتفاقيات التي
ستجمع الوزارة والوكالة والجمعيات املرشفة عىل هذا النوع من املراكز ،ستخضع لدفرت تحمالت
تم التنصيص فيه عىل الرشوط الواجب احرتامها يف الخدمات املقدمة للمستفيدين ،وكذا مجموع
الوثائق التي يتعني عىل الجمعيات اإلدالء بها ضمن ملف طلب الدعم.

 .3دعم مراكز الوساطة األرسية
بناء عىل مقتضيات دستور  ،2011الذي أوىل عناية بالغة لقضايا األرسة ،ومتاشيا مع مضامني الربنامج
الحكومي 2012 / 2016املتعلقة بتقوية وحامية األرسة من خالل العمل عىل وضع سياسة أرسية
مندمجة تحرص عىل متاسك األرسة وتعزيز أدوارها الوقائية ،والنهوض بخدمات الوساطة األرسية
ودعمها عن طريق تشجيع مبادرات جمعيات القرب العاملة يف مجال األرسة ،ستخصص وزارة
التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية جزء من الدعم املوجه للرشاكة مع الجمعيات برسم
سنة  2015لدعم املراكز املتخصصة يف مجال الوساطة األرسية ،والتي تتمثل أهم أهدافها يف:
•حل النزاعات العائلية والحفاظ عىل العالقات اإلنسانية (األبوية واألخوية )..بني أفراد األرسة.
•الرتبية عىل ثقافة الحوار واالستامع واالحرتام املتبادل يف البناء األرسي ،والتخفيف من حدة
التوترات املؤثرة عىل استقرار األرسة واستمراريتها.
•تكريس قيم التضامن والتسامح واملواطنة.
•تقديم خدمات إرشادية ،كالدعم النفيس واالجتامعي والقانوين لألرس املحتاجة.
•املساعدة عىل تأهيل األرسة للقيام بوظائفها الرتبوية واالجتامعية.
•الحفاظ عىل حقوق األطفال واملسؤولية لألبوين.
وباإلضافة إىل املعلومات والوثائق املنصوص عليها يف دليل املساطر املعتمد لتدبري الرشاكة مع
الجمعيات ،يشرتط يف الجمعيات الراغبة يف االستفادة من الدعم املخصص للمراكز العاملة يف مجال
الوساطة األرسية التقيد باملقتضيات والرشوط الواردة يف دفرت التحمالت الخاص بهذا املجال.
وتجدر اإلشارة إىل أنه يجب عىل الجمعيات إيالء العناية الكاملة إلعداد ملفاتها ،والتي ستكون
مطالبة ،كلام دعت الرضورة لذلك ،بتحيينها ،وذلك نظرا ألن الدعم الذي ستستفيد منه سيكون
برسم السنوات الثالثة القادمة.
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 .4الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة املسنني
تعرف بالدنا تحوالت سوسيو دميغرافية واقتصادية عميقة تؤثر يف أدوار األرسة ،وتح ّد من قدرتها
عىل رفع تحدياتها للتكفل بأفرادها ،خاصة منهم األشخاص املسنني يف وضعية صعبة ،مام يستدعي
بذل املزيد من الجهد من أجل تقديم الدعم الالزم لألرس ملساندتها عىل تخطي اإلكراهات املادية
واملعرفية املرتبطة برعاية املسنني.
انطالقا من هذا الوعي ،ويف إطار التكامل مع األوراش التي أطلقتها الوزارة للنهوض بأوضاع املسنني،
سواء تلك التي تروم إصالح مؤسسات الرعاية االجتامعية للمسنني ،أو تكوين وتأطري العاملني يف
املجال ،أو تعزيز التضامن بني األجيال ،فتحت الوزارة مجال دعم مبادرات املجتمع املدين لتوفري
الخدمة واملساعدة االجتامعية للمسنني ،وذلك بهدف :
•املساهمة يف تخفيف العبء عىل األرس وبقاء املسن ضمن محيطه األرسي؛
•توسيع استفادة األشخاص املسنني من الخدمات الصحية األولية واالجتامعية والرتفيهية.
•نرش التوعية الصحية والنفسية لفائدة املسنني ،وتعزيز التضامن بني األجيال ،والتشجيع عىل
خلق مبادرات التوعية واملساعدة االجتامعية لصالح األرس املتكفلة بأشخاص مسنني.

 .5اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء ،خاصة يف املجال القروي
تقوم الربامج واملشاريع الخاصة بالتمكني االقتصادي بدور مهم يف التخفيف من العجز السوسيو
اقتصادي لألشخاص الذين يعانون من اإلقصاء االقتصادي واالجتامعي ،وخاصة النساء اللوايت تعانني
أوضاع الهشاشة والفقر.
وعليه ،تم اتخاذ قرار تخصيص جزء من امليزانية املخصصة للرشاكة مع الجمعيات لدعم املبادرات
التي تتميز باإلبداع واالبتكار يف مجال التمكني االقتصادي للنساء ،والتي تهم عىل الخصوص املحاور
التالية:
•األنشطة الخاصة بالخدمات؛
•األنشطة املرتبطة بالصناعة التقليدية ذات القيمة املضافة العالية؛
•األنشطة املرتبطة باملنتجات البيئية والغابوية ذات القيمة املضافة العالية؛
•األنشطة الخاصة باملنتجات الجبلية والصحراوية ذات القيمة املضافة العالية؛
•األنشطة التجارية ذات القيمة املضافة؛
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•األنشطة الخاصة بتثمني املهارات النسائية يف مختلف املجاالت؛
•األنشطة املرتبطة بالتقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل.
وينبغي أن تستهدف هذه املشاريع النساء يف وضعية صعبة ،خاصة األرامل واملطلقات والنساء يف
وضعية إعاقة والشابات الباحثات عن عمل.
وباإلضافة إىل املعلومات والوثائق املنصوص عليها يف دليل املساطر املعتمد لتدبري الرشاكة مع
الجمعيات ،يشرتط يف الجمعيات الراغبة يف االستفادة من الدعم يف مجال التمكني االقتصادي
للنساء التقيد باملقتضيات والرشوط الواردة يف دفرت التحمالت الخاص بهذا املجال.

 .6تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص يف وضعية صعبة
وعيا منها برضورة النهوض بأوضاع مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص يف وضعية
صعبة ،وجعلها بنيات لالستقبال تحرتم املنظومة املعيارية التي حددها القانون  14.05املنظم
لرشوط فتح وتدبري هذا النوع من املؤسسات ،ستخصص وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية برسم السنة الجارية جزء من ميزانية الرشاكة مع الجمعيات برسم سنة  2015لتأهيل
مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألطفال أو النساء يف وضعية صعبة.
وسيخصص دعم الوزارة لـ:
1 .1ترميم بنايات مؤسسات الرعاية االجتامعية املستهدفة أو توسيعها أو إضافة مرافق اجتامعية
أو تربوية جديدة بها.
2 .2تهيئة املرافق التابعة للمؤسسة وتجهيزها باملعدات الرضورية لذلك.
3 .3توفري الرشوط املتصلة بالصحة والسالمة لتحسني نوعية الخدمات باملؤسسة.
ملحوظة  :ستعطى أهمية خاصة للمشاريع التي يساهم يف دعمها رشكاء آخرون.

 .7دعم مشاريع التنمية االجتامعية يف األحياء الفقرية واملهمشة
إن فتح باب املشاركة واالستفادة من اإلعالن عن طلب تقديم املشاريع برسم سنة  2015يف وجه
الجمعيات العاملة يف مجال التنمية االجتامعية الحرضية ،خصوصا تلك التي تنشط يف األحياء التي
تعاين اإلقصاء االجتامعي يرمي إىل تحقيق هدفني أساسيني:
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هدف إدماجي  :العمل عىل إدماج املواطنني داخل املجتمع الحرضي الذي ينتمون إليه.
هدف تنشيطي  :العمل عىل تنشيط املجاالت بشكل كمي وكيفي ،وبطريقة ابتكارية ال تعتمد
عىل الوسائل التقليدية.
وباإلضافة إىل املعلومات والوثائق املنصوص عليها يف دليل املساطر املعتمد لتدبري الرشاكة مع
الجمعيات ،يشرتط يف الجمعيات الراغبة يف االستفادة من الدعم يف مجال التنمية االجتامعية
الحرضية التقيد باملقتضيات والرشوط الواردة يف دفرت التحمالت الخاص بهذا املجال.
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دفرت التحمالت الخاص بالرشاكة مع الجمعيات
يف مجال االستامع والتوجيه للنساء والفتيات
ضحايا العنف
2015
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مكونات دفرت التحمالت
•تقديم
•الباب األول :النصوص املرجعية
•الباب الثاين :التعاريف ،األهداف ،الفئات املستهدفة
•الباب الثالث :نوعية الخدمات
•الباب الرابع :الرشوط العامة والوظيفية
•الباب الخامس :التمويل
•الباب السادس :الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم
•الباب السابع :مختلفات
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تقديم
يف إطار جهودها املبذولة يف مجال إبرام الرشاكات مع الجمعيات العاملة يف املجال االجتامعي
عامة ،ويف مجال االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف بشكل خاص ،قامت وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية بوضع دفرت التحمالت هذا ليكون مبثابة إطار مرجعي للتعاقد مع
الجمعيات عىل أسس تستجيب لرشوط ومتطلبات تجويد الخدمات املقدمة لفائدة املستفيدات
يف هذا املجال.
وتسعى الوزارة ،من خالل اعتامد هذه الوثيقة ،إىل تحقيق األهداف التالية:
•الرقي بجودة الخدمة التي تقدمها مراكز االستامع وفق منظومة معيارية محددة.
•متكني الفاعل املحيل يف مجال محاربة العنف وتقوية قدراته التدبريية.
•ضامن شفافية أكرث للدعم العمومي املوجه ملراكز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.
•عقلنة منظومة الرشاكة يف إطار تعاقدي يضمن حامية النساء من العنف.

الباب األول  :النصوص املرجعية
•املقتضيات الدستورية املتعلقة باملجتمع املدين.
•االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب.
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ 15نونرب 1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري رقم 283-73-1
الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ 10أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم
 00-75الصادر مبوجب الظهري الرشيف رقم 206.102بتاريخ  12جامدى األوىل  1423املوافق
لـ 23يوليوز .2002
•املخطط الترشيعي للوزارة ،وباألخص الشق املتعلق مبضامني مرشوع قانون مناهضة العنف
واملشتمل عىل آليات مؤسساتية محلية وجهوية ووطنية تعطي للفاعل املحيل أهمية بالغة
يف مسلسل الخدمات املؤسساتية املوجهة للنساء والفتيات ضحايا العنف.
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•قانون  14/05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ومرسومه التطبيقي.
•دورية السيد الوزير األول عدد  07/2003املتعلقة بالرشاكة بني الدولة والجمعيات الصادرة
بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو .2003
•القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ 25غشت 1999؛
•االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب.
• دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.

الباب الثاين :التعاريف ،األهداف ،الفئات املستهدفة
املادة األوىل  :التعاريف
أ  -تعريف العنف:
•العنف ضد املرأة :كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس ،يرتتب
عىل رضر جسدي أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي للمرأة والفتاة.
•العنف الجسدي :كل فعل أو امتناع ميس أو من شأنه املساس بالسالمة الجسدية للمرأة
والفتاة ،أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه.
•العنف الجنيس :كل قول أو فعل أو استغالل من شأنه املساس بحرمة جسد املرأة والفتاة
ألغراض جنسية أو تجارية ،أيا كانت الوسيلة املستعملة يف ذلك.
•العنف النفيس :كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهامل أو حرمان ،سواء كان بغرض
املس بكرامة املرأة والفتاة وطأمنينتهام أو بغرض تخويفهام أو ترهيبهام.
•العنف االقتصادي :كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يرض ،أو من
شأنه أن يرض بالحقوق االجتامعية أو االقتصادية للمرأة والفتاة.

ب  -تعريف مركز االستامع والتوجيه:
مركز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف هي بنية مؤسساتية محلية ترشف عىل تدبريها
جمعية نسائية تقوم بوظائف االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف يف إطار
رشاكة مع القطب االجتامعي وفق مرشوع دعم ممول عموميا.
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املادة الثانية  :األهداف
تتمثل أهم أهداف مراكز االستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف يف :
•االنخراط يف تفعيل السياسات العمومية يف مجال محاربة العنف ضد النساء.
• تطوير وتحسني جودة الخدمات املقدمة للنساء ضحايا العنف.
•تحسيس وتوعية النساء املعنفات بحقوقهن ،وتعزيز قدراتهن.
•التواصل والتنسيق مع مختلف املتدخلني يف مجال محاربة العنف محليا ،وجهويا ووطنيا.
•تأهيل وضامن التكوين املستمر للعاملني والعامالت مبراكز االستامع.

املادة الثالثة :الفئات املستهدفة
النساء والفتيات ضحايا العنف مبختلف أنواعه.

الباب الثالث :نوعية الخدمات
املادة الرابعة :خدمة االستقبال
االستقبال هو فتح املركز للنساء ضحايا العنف بصفة دامئة وضامن ولوجهن له بشكل دائم وتأكيد
تسجيلهنوتوثيقحدثاستقبالهنوضامنتسليموصلللمرتفقاتيثبتعمليةاستقبالهنوإشهارهوية
من تستقبلهن بصفتها الوظيفية التي يخولها لها النظام الداخيل للمركز.
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية :
•ضامن خدمات استقبال بنظام املداومة املستمرة.
•وضع سجل االستقبال لتوثيق الحاالت الواردة عىل املركز.
•تشكيل ملف االستقبال ،وهو ملف الحالة يشتمل عىل استامرة تربز بيانات املعنية باألمر.
•وضع اإلطار املستقبل بطاقة تعريف مهنية ( )badgeلتتعرف الضحية عليه وعىل صفته.
•تسليم وصل االستقبال :وثيقة مؤسساتية موقعة من طرف رئيسة املركز تسلم للمعنية باألمر
تشهد بحدوث االستقبال (تاريخه ،ساعته ،الشخص املستقبل.)...
•توفري مكتب لالستقبال ،وهو حيز مكاين باملركز مخصص لالستقبال والتسجيل.
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•ضامن ولوجيات االستقبال :ولوجيات معامرية لتسهيل ولوج النساء ذوي الحركية املحدودة
وتوفري ولوجيات تواصلية لتسهيل استقبال النساء املعاقات حسيا وذهنيا.
•توفري فضاء استقبال األطفال :فضاء مالئم لألطفال املرافقني للنساء املرتفقات.
•توفر بنيات االستقبال عىل التهوية واإلضاءة الرضورية والكافية.
•توفري مرافق صحية (اإلناث والذكور).
•تأمني املستفيدات.

املادة الخامسة :خدمة االستامع
االستامع هو فسح املجال للضحية بالترصيح الشفهي ،أو بلغة اإلشارة يف حالة صممها أو بكمها،
بوضعيتها وبحالة العنف املقرتف ضدها ،وتوثيق الترصيح مبحرض استامع .ويكون االستامع عىل
مرحلتني :األوىل تسجيل ترصيح كامل وتلقايئ للمعنفة ،وثانيا توجيه الترصيح وفق أسئلة مضمنة
يف استامرة االستامع .ويشرتط يف االستامع أن يكون فرديا (حالة بحالة) أو مبرافق (برشوط) ،ويتم
يف فضاء منعزل يحرتم حرمة االستامع ،ويناط مبستمعة أنثى تتوفر فيها رشوط مهنية معينة.
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•االستامع تقوم به مستمعة من املركز تلقت تدريبا فنيا يف االستامع لضحايا العنف وتكون
قادرة عىل توثيق وتسجيل محرض االستامع وقادرة عىل التواصل بلغات ولهجات النساء
املعنفات مرتفقات املركز .
•تضع املستمعة بطاقة هوية وظيفية ميكن للمعنفة أن تتعرف عليها وعىل مهام االستامع
املناطة بها.
•االستامع يكون فرديا (حالة بحالة).
•ال يحدث االستامع بحضور شخص مرافق إال يف حالة لزومه (إعاقة) أو يف حالة إرصار الضحية
عليه ألسباب نفسية (خوف.)...
•ال يحدث االستامع يف حضور أطفال الضحية.
•االستامع يرشف عليه طاقم متخصص عامل باملركز (طبيب نفيس و/أو موجه أو مساعد
اجتامعي).
•االستامع يحصل يف مخدع ( )Isoloirيضمن «حرمة االستامع».
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•محرض االستامع وهي استامرة توطن بيانات الضحية ومضامني الترصيح بالعنف.
•ميكن لحصة االستامع أن يتم تسجيلها بإذن الضحية وتوضع التسجيالت بسجلها مع ضامن
رسية التصاريح (.)confidentialité
•ميكن لحصة االستامع أن تتكرر ،إما بطلب من الضحية أو بطلب من املركز لتدقيق الترصيح،
أو تعميقه ،أو تحسني قدرات الضحية عىل القيام به تدريجيا (يف حاالت االضطراب النفيس
الشديد).
•يضع املركز خطة لدعم قدرات وتقنيات االستامع ويطلب تعزيزها يف إطار رشاكاته املؤسساتية.
•وميكن للمركز أن يوفر خدمة االستامع عن طريق الهاتف أو األنرتنيت يف حالة تعذر حضور
املعنية باألمر إىل املركز ،بشكل مؤقت ،ويفتح لها سجل لالستامع إىل أن تتقدم إىل املركز
لتقديم حالتها بشكل مبارش.

املادة السادسة :خدمة التوجيه واإلرشاد
اإلرشاد عملية توعوية بحقوق املرأة ضحية العنف ،وتأطري بيداغوجي يساعدها عىل التعرف
عىل مشكلتها من جميع نواحيها ،ومساعدة تربوية ذهنية عىل تشخيصها بشكل سليم
ومنطقي وموضوعي .وهي أيضا عملية توجيهية للمرأة املعنفة قصد مساعدتها عىل قطع
املراحل املسطرية الحامئية والعالجية لتخفيف حدة العنف والوصول للحلول التي يضمنها لها
القانون.
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•التوفر عىل «مرشد/ة» قانوين/ة (من سلك املحاماة).
•التوفر عىل دالئل اإلرشاد القانوين (وسائط تحسيسية وتوعوية بحقوق املرأة ضحية العنف).
•قيام املرشد/ة بقراءة ورشح وتفسري حقوق الضحية القانونية وتزويدها مبختلف الوثائق
والدالئل املفرسة لتلك الحقوق.
•التزام مرشد/ة املركز برشح نطاق تدخله للضحية انسجاما مع اختصاصاته ووظائفه.
•يف حالة الضحايا املطرودات وبدون مأوى ،قيام املرشد/ة بالتنسيق مع أقرب مركز اجتامعي
لإليواء االستعجايل املؤقت للضحية وأطفالها ،ثم مبارشة استكامل التدابري املسطرية الرضورية
(إخبار السلطات) إلرجاع الضحية ملسكنها ،مع توفري ضامنات حاميتها .ويف حالة تعذر ذلك،
القيام باستكامل اإلجراءات الخاصة باإليواء االستعجايل املؤقت.
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•يف حاالت استعجالية التدخل لدى املرافق االستشفائية ،مصاحبة الضحية من طرف أحد أطر
املركز ألقرب بنية استشفائية وتتم مواكبتها يف تسجيل كل املحارض الرضورية (االستشفائية
واألمنية).
•دعم قدرات وتقنيات اإلرشاد وتعزيزها يف إطار الرشاكات املؤسساتية التي يعقدها املركز.
•تطوير منظومة لإلرشاد عن بعد (األنرتنيت والهاتف) بالنسبة لطلبات البيانات واملعلومات
الخاصة.

املادة السابعة :خدمة الوساطة األرسية
«الوساطة» هي عملية تواصلية تفاوضية يقوم بها املرشد/ة االجتامعي/ة باملركز بني الزوجني من
أجل استثامر كل اإلمكانيات املتاحة إليجاد حل توافقي رضايئ بني الطرفني ال يتعارض مع القانون
والنظام العام ،ميكّن من جرب رضر املرأة املعنفة (رضر نفيس ،واقتصادي ،وجسدي  ،)...ويضمن
استمرارية العالقة الزوجية واألرسية يف إطار من االحرتام املتبادل.
ويشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•توفري مهام إرشادية خاصة بالوساطة األرسية تشتمل عىل املعايري التالية :إرادة الضحية،
وحياد الوسيط ،وحامية الضحية ،ومشاركة القريب ،وتسجيل محرض الوساطة...
•يف حالة تعذر مرحلة الوساطة ،قيام املرشد/ة بكل التدابري الخاصة بإعداد «امللف القانوين»
للضحية ومواكبة وضع شكاياتها لدى الجهات املختصة.
•توفر املرشدة االجتامعية عىل رشوط علمية وعملية تؤهلها ملزاولة مهنة اإلرشاد االجتامعي.

املادة الثامنة :خدمة الدعم النفيس واالجتامعي
يشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•التوفر عىل موجه نفيس اجتامعي/مساعد اجتامعي.
•إعداد امللف النفيس واالجتامعي للضحية الذي يربز التوصيفات النفسية والكفايات
االجتامعية ،مع إعداد التقرير النفيس واالجتامعي املواكب للضحية والذي يوضع مبلفها.
•تنظيم حصص الدعم النفيس واالجتامعي يف حصص جامعية أو فردية.
•توفري فضاء الدعم النفيس واالجتامعي.
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•توفري الوسائط التحسيسية الالزمة للقيام مبهام الدعم النفيس واالجتامعي.
•وضع خطة لدعم قدرات وتقنيات الدعم النفيس واالجتامعي ويطلب تعزيزها يف إطار
رشاكاته املؤسساتية.

املادة التاسعة  :الرصد والتحسيس والتعبئة
يشرتط يف املركز احرتام املعايري التالية:
•تطوير منظومة لتسجيل الحاالت وبياناتها تكون قابلة إلعطاء مؤرشات كمية يف تقارير فصلية
أو سنوية تسلم للوزارة.
• املشاركة يف أشغال اللجن املحلية ملناهضة العنف.
•املشاركة يف الحمالت التحسيسية الوطنية والجهوية واملحلية ملناهضة العنف املنظمة من
طرف القطب االجتامعي.
•تنظيم أنشطة تحسيسية داخل فضاء املركز ،وتقديم تقارير دورية عن أنشطته التحسيسية
للوزارة.
•تطوير منظومة تواصلية مؤسساتية يف التعبئة املجتمعية (مطويات ،ملصقات ،أفالم،
وصالت.)...

الباب الرابع :الرشوط العامة والوظيفية
املادة العارشة :الرشوط الخاصة باملقر
يجب أن يتوفر مركز االستامع عىل:
•الضامنات لتسهيل ولوج النساء لخدماته.
•بنيات داخلية متناسبة مع خدمات االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.
•معدات لوجيستيكية تتناسب مع مهامه.
•رشوط الوقاية والنظافة والسالمة.
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املادة الحادية عرش :الرشوط الوظيفية
عىل املستوى الوظيفي ،يجب أن يحرتم مركز االستامع الخصائص التالية:
•التوفر عىل مخطط عمل سنوي.
•التوفر عىل هيكلة تنظيمية تربز الهياكل الفرعية واختصاصاتها ،وتحدد مهام ومسؤوليات
فريق العمل.
•التوفر عىل الوسائل املعلوماتية الرضورية لتسجيل بياناته.
•االشتغال وفق منظومة تعاقدية مع مقدمي الخدمات داخل املركز يف املجال القانوين والطبي
واالجتامعي والنفيس.
•إعداد وموافاة الوزارة بتقارير أنشطته وبياناته كل ثالثة أشهر.
•احرتام القوانني والتنظيامت الجاري بها العمل.

الباب الخامس :التمويل
املادة الثانية عرش :كيفية استعامل دعم الوزارة
يخصص دعم الوزارة للمساهمة يف:
•تأدية أجر املنسقة.
•تأدية أجور املستمعة/املستمعات.
•تأدية أتعاب املحامي.
•تأدية أتعاب الطبيب النفساين/األخصايئ النفساين.
•النفقات املتعلقة بإعداد الوسائط التواصلية الخاصة بحمالت التوعية والتحسيس.
•مصاريف التسيري يف حدود  10باملائة من مبلغ الدعم.

املادة الثالثة عرش :مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين
يجب عىل الجمعية أن تبني يف البطاقة التقنية حول املركز ،املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف
طلب الدعم ،التحديد الدقيق لقيمة وطبيعة مساهامت الجمعية ومختلف الرشكاء يف امليزانية
الخاصة باملركز.
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الباب السادس :الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم
املادة الرابعة عرش:
باإلضافة إىل الوثائق املطلوبة واملشار اليها يف دليل املساطر ،يجب عىل الجمعية تقديم الوثائق
االضافية التالية :
•بطاقة تقنية حول املركز.
•امليزانية التفصيلية للمركز.
•التزام الرشكاء اآلخرين يف حالة وجودهم.
•النظام الداخيل للمركز.
•الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام.
•السري الذاتية للمستخدمني.

الباب السابع :مختلفات
املادة الخامسة عرش :
تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
•احرتام مدونة الشغل يف التعاقدات مع املستخدمني.
•تسهيل تنظيم الوكالة للزيارات امليدانية للمشاريع.
•االلتزام بأخالقيات املهنة :الرس املهني ،وصون كرامة املستفيدات...
•املشاركة يف األنشطة التي تنظمها الوزارة والوكالة ،خاصة ما يتعلق مبجال تدخل الجمعية.
•اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية وإنتاجاته.
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة والوكالة.
•إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف الوكالة.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
التوقيع
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دفرت التحمالت الخاص بالرشاكة مع الجمعيات
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•الباب الخامس :التمويل
•الباب السادس :الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم
•الباب السابع :مختلفات
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تقديم
يف إطار جهودها املبذولة يف مجال إبرام الرشاكات مع الجمعيات العاملة يف املجال االجتامعي
عامة ،ويف مجال الوساطة األرسية بشكل خاص ،قامت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية بوضع دفرت التحمالت هذا ليكون مبثابة إطار مرجعي للتعاقد مع الجمعيات عىل أسس
تستجيب لرشوط ومتطلبات تجويد الخدمات املقدمة لفائدة املستفيدين من خدمات.
وتروم الوزارة ،من خالل اعتامد هذه الوثيقة ،إىل تحقيق األهداف التالية:
•ضامن جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الوساطة األرسية وفق منظومة معيارية يحددها
دفرت التحمالت.
• متكني الفاعل املحيل يف مجال الوساطة األرسية وتقوية قدراته التدبريية.
•إضفاء شفافية أكرث للدعم العمومي املوجه ملراكز الوساطة األرسية.
•عقلنة منظومة الرشاكة يف إطار تعاقدي يضمن حامية األرسة من التفكك.

الباب األول :النصوص املرجعية
•املقتضيات الدستورية املتعلقة باملجتمع املدين.
•االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب.
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ 15نونرب 1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري رقم 283-73-1
الصادر يف  6ربيع االول  1393املوافق لـ 10أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم
 00-75الصادر مبوجب الظهري الرشيف رقم 206.102بتاريخ  12جامدى األوىل  1423املوافق
لـ 23يوليوز .2002
•قانون  14/05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ومرسومه التطبيقي.
•القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ 25غشت 1999؛
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•دورية السيد الوزير األول عدد  07/2003املتعلقة بالرشاكة بني الدولة والجمعيات الصادرة
بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو .2003
•دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.

الباب الثاين  :التعاريف ،األهداف ،الفئات املستهدفة
املادة األوىل :التعاريف
الوساطة :
أداة ووسيلة لحل الخالفات واملنازعات ،عن طريق تدخل طرف ثالث محايد يسمى الوسيط الذي
يساعد أطراف النزاع عىل إيجاد السبل املالمئة واملتفق عليها بينهم ،ويضع أسس تدبري نزاعهم
بشكل حبي ضامنا الستمرارية العالقات مبختلف مكوناتها.

الوساطة األرسية:
أداة ووسيلة لتدبري الخالفات أو املنازعات األرسية ،وهي بديل إيجايب للنزاع القضايئ وآلية مساعدة
لطرح ونرش ثقافة التقييم املبكر للوضع واملشاكل األرسية ،واإلبداع يف تكريس أسلوب التفكري
املحايد لألزمات بعيدا عن العناد ،يقوم فيها طرف ثالث مستقل ومحايد وكفء يسمى الوسيط
للتوصل إىل حل رضايئ توافقي مؤقت أو نهايئ ،ال يتعارض مع القانون والنظام العام.
وتتميز الوساطة األرسية بالرسعة وقلة التكلفة والجهد يف التوصل إىل حل اتفاقي نهايئ أو صلح بني
الطرفني مريح وال يربز فيه مركز غالب أو مغلوب بشكل واضح.
وتضمن الوساطة األرسية تواصال مقننا منصفا يعتمد يف منهجيته عىل قاعدة خدمة مصلحة األبناء،
حالة وجودهم ،يف حالة اإلرصار عىل إنهاء العالقة الزوجية وتجنب الطرفني القطيعة العدائية
بينهام يف كل األحوال.

الوسيط:
يساعد الوسيط األطراف عىل إيجاد الحل للنزاع أو فض النزاع بشكل اتفاقي.
خبري يف املجال االجتامعي أو النفيس أو القانوين ،يتسم بصفة املحاور اليقظ الذي يعرف كيف
يختار ،ومتى يوجه األسئلة الرضورية الكفيلة بتوضيح املشكل وتسليط الضوء عىل الجانب الغامض
منه الذي هو أهم نقطة لفهم سبب النزاع ،ومرحلة هامة لرسم مرشوع الحل.
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يعقد عدة جلسات مع األطراف املتنازعة إما ثنائية أو فردية.
يلتزم بتوضيح مهمته لطريف النزاع ،وكذا طرح منهجيته يف العمل.

املادة الثانية :األهداف
تتمثل أهم أهداف املراكز املتخصصة يف الوساطة األرسية يف:
•حل النزاعات األرسية والحفاظ عىل العالقات اإلنسانية (األبوية واألخوية )..بني أفراد األرسة.
•الرتبية عىل ثقافة الحوار واالستامع واالحرتام املتبادل يف البناء األرسي ،والتخفيف من حدة
التوترات املؤثرة عىل استقرار األرسة واستمراريتها.
•تكريس قيم التضامن والتسامح واملواطنة.
•تقديم خدمات إرشادية ،كالدعم النفيس واالجتامعي والقانوين لألرس املحتاجة.
•املساعدة عىل تأهيل األرسة للقيام بوظائفها الرتبوية واالجتامعية.
•الحفاظ عىل حقوق األطفال واملسؤولية لألبوين.

املادة الثالثة :الفئات املستهدفة من الوساطة األرسية
•األرس يف حالة نزاع خاصة:
* الزوج والزوجة.
* األب أو األم وعالقتهم باألبناء.

الباب الثالث :نوعية الخدمات املقدمة من طرف مركز الوساطة األرسية
املادة الرابعة :االستقبال
•يضمن املركز خدمات االستقبال.
•يضع املركز سجل االستقبال لتوثيق الحاالت الواردة عىل املركز.
•يحدد ويعلن مركز الوساطة األرسية مواقيت عمله.
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املادة الخامسة :التشخيص
•دراسة الحالة ومحاولة الوقوف عن قرب عىل سبب النزاع.

املادة السادسة :دراسة الحلول ومناقشتها
•االنخراط التلقايئ يف تسوية النزاع بعيدا عن نظرية الربح والخسارة.

املادة السابعة :دعم األطراف التخاذ القرار
•محاولة تقريب املسافة بني األطراف املتنازعة وتقوية األرضية املشرتكة املناسبة لدفعهام
بإرادتهام وقابليتهام بشكل ودي إىل صنع القرار االتفاقي.

املادة الثامنة :تتبع الحاالت بعد الوساطة
•مواكبة الحاالت خالل مرحلة ما بعد االتفاق ملراقبة مدى التزام الطرفني برشوط االتفاق.

الباب الرابع :الرشوط العامة والوظيفية ملركز الوساطة االرسية
املادة التاسعة :الرشوط الخاصة باملقر
يشرتط يف املقر الخاص مبركز الوساطة األرسية التوفر عىل:
•الضامنات لتسهيل ولوج األرس لخدمات الوساطة األرسية.
•فضاء مساعد عىل زرع الطأمنينة لدى طريف النزاع ،وضامن التواصل طوال مدة البحث عن
الحل للمشكل األرسي.
•معدات لوجيستيكية تتناسب مع مهام الوساطة األرسية.
•توفر بنيات االستقبال عىل التهوية واإلضاءة الرضورية والكافية.
•توفري مرافق صحية (اإلناث والذكور).
•رشوط الوقاية والنظافة والسالمة.
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املادة العارشة :الرشوط الوظيفية ملركز الوساطة األرسية
•عىل املستوى الوظيفي ،يشرتط يف مركز الوساطة األرسية احرتام الخصائص التالية:
•التوفر عىل مخطط عمل سنوي.
•التوفر عىل هيكلة تنظيمية تحدد مهام ومسؤوليات فريق العمل.
•التوفر عىل قاعدة معطيات لتسجيل بياناته.
•االشتغال وفق منظومة تعاقدية مع مقدمي الخدمات داخل املركز يف املجال القانوين والطبي
واالجتامعي والنفيس.
•إعداد وموافاة الوزارة بتقارير أنشطته وبياناته مرتني يف السنة.

املادة الحادية عرش  :دور الوسيط
يتحدد دور الوسيط يف:
•مساعدة أطراف النزاع عىل إيجاد السبل املالمئة واملتفق عليها بينهم لوضع أسس تدبري
نزاعهم بشكل حبي فهو يساعد أطراف الخالف للوصول إىل حلول مشرتكة ورضائية.
• تسهيل الحوار والتفاهم بني األطراف.
• الحرص عىل االحرتام املتبادل واحرتام الرأي والرأي املخالف.
• االلتزام بالرسية والكتامن.
•توظيف تقنيات التواصل والتفاوض لتشجيع املناقشة والحوار حول املواضيع املعروضة عليه،
ويف مساعدة األطراف عىل تدبري الخالف بشكل مالئم.
• العمل عىل اإلرشاد والتوجيه ،لكن من دون أخذ القرار نيابة عن طريف الخالف أو النزاع.

املادة الثانية عرش  :مؤهالت الوسيط
•التمتع بآليات املحاور اليقظ الذي يعرف كيف يختار ،ومتى يوجه األسئلة الرضورية الكفيلة
بتوضيح املشكل وتسليط الضوء عىل الجانب الغامض منه الذي هو أهم نقطة ومرحلة لرسم
مرشوع الحل.
• إميانه بدور الوساطة كحل بديل لكل النزاعات األرسية بعيدا عن املحاكم.
• مكانته العملية والعلمية الكفيلة بفهم أساس النزاع األرسي وأسبابه.
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•إطالعه املسبق وفهمه للنصوص القانونية املؤطرة للنزاع وتفسريها ،وقدرته عىل رشحها
ببساطة واستعامل مضمونها عند الحاجة.
• قدرته عىل إبداء النصح وتشخيص النزاع وتنوير املتنازعني عن عواقب املساطر القضائية.
•القدرة عىل تقديم املقرتحات والحلول املنطقية واملتوازنة مع حجم النزاع.
•كسب ثقة األطراف املتنازعة لتيسري الوصول إىل الغاية والهدف وهي الحل للمشكل كليا أو
جزئيا ،بصفة نهائية أو تدريجيا.

الباب الخامس :التمويل
املادة الثالثة عرش :كيفية استعامل دعم الوزارة
يخصص دعم الوزارة للمساهمة يف التحمالت التالية:
•تأدية أجر املنسق/ة.
•تأدية أجر الوسيط/ة.
•النفقات املتعلقة بإعداد الوسائط التواصلية الخاصة بحمالت التوعية والتحسيس.
•مصاريف التسيري يف حدود  10باملائة من مبلغ الدعم.

املادة الرابعة عرش :مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين
يجب عىل الجمعية أن تبني يف البطاقة التقنية حول املركز ،املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف
طلب الدعم ،التحديد الدقيق لقيمة وطبيعة مساهامت الجمعية ومختلف الرشكاء يف امليزانية
الخاصة باملركز.

70

الباب السادس :الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم
املادة الخامسة عرش:
باإلضافة إىل الوثائق املطلوبة واملشار إليها يف دليل املساطر ،يجب عىل الجمعية تقديم الوثائق
اإلضافية التالية:
•بطاقة تقنية حول املركز.
•امليزانية التفصيلية للمركز.
•النظام الداخيل للمركز.
•الئحة املستخدمني توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام.
•السري الذاتية للمستخدمني.

الباب السابع :مختلفات
املادة السادسة عرش :
تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
•احرتام مدونة الشغل يف التعاقدات مع املستخدمني.
•تسهيل تنظيم الوكالة للزيارات امليدانية للمشاريع.
•االلتزام بأخالقيات املهنة :الرس املهني ،وصون كرامة املستفيدات...
•املشاركة يف األنشطة التي تنظمها الوزارة والوكالة ،خاصة ما يتعلق مبجال تدخل الجمعية.
•اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية وإنتاجاته.
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة والوكالة.
•إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف الوكالة.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
التوقيع:
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دفرت التحمالت الخاص مبراكز االستامع والتوجيه
واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا العنف
2015
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مكونات دفرت التحمالت
•تقديم
•الباب األول :النصوص املرجعية
•الباب الثاين :التعاريف ،األهداف ،الفئات املستهدفة
•الباب الثالث :نوعية الخدمات املقدمة من طرف املركز يف مجال االستامع والتوجيه واملواكبة
لألطفال ضحايا العنف
•الباب الرابع :الرشوط العامة والوظيفية للمركز يف مجال االستامع والتوجيه واملواكبة لألطفال
ضحايا العنف
•الباب الخامس :التمويل
•الباب السادس :الوثائق واملستندات املكونة مللف طلب الدعم
•الباب السابع :مختلفات
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تقديم
يف إطار تنزيل مقتضيات السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة ،ال سيام املجال املتعلق
بالنهوض بدور الجمعيات يف حامية األطفال ضد العنف واإلساءة واالستغالل ،مبا يف ذلك االستغالل
الجنيس ،قامت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بوضع دفرت تحمالت ليكون
مبثابة إطار مرجعي للتعاقد مع الجمعيات عىل أسس تستجيب لرشوط ومتطلبات النهوض بجودة
الخدمات املقدمة لفائدة األطفال املستفيدين يف هذا املجال.
وتسعى الوزارة ،من خالل اعتامد هذه الوثيقة ،إىل تحقيق األهداف التالية:
•توفري خدمات للقرب يف مجال الوقاية ومساعدة األطفال ضحايا العنف واالساءة واالستغالل؛
•دعم النهوض بجودة الخدمات التي تقدمها مراكز االستامع التابعة للجمعيات يف هذا املجال
وفق منظومة معيارية يحددها دفرت التحمالت؛
•ضامن استمرارية الخدمات التي تقدمها الجمعيات وعقلنة الرشاكة من خالل توضيح
االلتزامات واألدوار.

الباب األول  :النصوص املرجعية
•املقتضيات الدستورية املتعلقة بحامية الطفولة ،وكذا املقتضيات املتعلقة باملجتمع املدين.
•خطة العمل الوطنية للطفولة؛
•السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة؛
•قانون  14.05املتعلق برشوط فتح مؤسسات الرعاية االجتامعية وتدبريها ومرسومه التطبيقي.
•االتفاقيات واملواثيق الدولية ذات الصلة املصادق عليها من طرف املغرب.
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ 15نونرب 1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري رقم 283-73-1
الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ 10أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم
 00-75الصادر مبوجب الظهري الرشيف رقم 206.102بتاريخ  12جامدى االوىل  1423املوافق
لـ 23يوليوز .2002
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•القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ 25غشت 1999؛
•دورية السيد الوزير األول عدد  07/2003املتعلقة بالرشاكة بني الدولة والجمعيات الصادرة
بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو .2003
•دليل املساطر الخاص بالرشاكة بني الوزارة والجمعيات.

الباب الثاين :التعاريف ،األهداف ،الفئات املستهدفة
املادة األوىل :التعاريف
مفهوم العنف:
إن العنف حسب السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة هو مفهوم واسع يشمل «كل عنف
مادي/نفيس أو جنيس ارتكب يف حق األطفال ،مبا يف ذلك االعتداء واإلهامل واالستغالل املرتكب
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة والذي ميس بكرامة الطفل أو منوه الجسدي والنفيس السليم أو
وضعه االجتامعي» ،ويتعلق األمر بـ:
كل أشكال اإلساءة والعنف الجسدي والنفيس واالجتامعي والجنيس ،مبا يف ذلك سوء معاملة
األطفال واملامرسات التقليدية الضارة باألطفال؛
كل أنواع استغالل األطفال يف الشغل ،ويف أنشطة جنسية يعود مدخولها للغري ،مبا يف ذلك بيع
األطفال واالتجار فيهم واستغاللهم يف شبكات التسول أو بيع املخدرات؛
كل أشكال اإلهامل ،سواء كانت مقصودة (االمتناع عن مد الطفل بالحاجيات والعالجات الرضورية)
أو غري مقصودة (انعدام الحرص عىل توفري الحاجيات األساسية للطفل ورعايته بسبب ضعف يف
التجربة أو نقص يف الخربة أو بسبب ضعف القدرات الشخصية).

مفهوم حامية الطفل:
تحيل حامية الطفل حسب مرشوع السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة إىل الوقاية
ومحاربة كل أشكال اإلهامل واالعتداء والعنف واستغالل األطفال.
وتهدف الحامية إىل متكني األطفال من محيط حاميئ يتضمن سياسات وبرامج وطنية يف املجال،
وقوانني مالمئة وفعالة ،وخدمات خاصة يف مجال العالجات الصحية ،واملساعدة االجتامعية ،وإعادة
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اإلدماج املدريس والتكويني واملجتمعي ،وموارد برشية مؤهلة للعمل مع األطفال ،ومعايري اجتامعية
تدين املامرسات والتقاليد الضارة باألطفال ،وآليات للمراقبة والرصد والتتبع والتقييم.

تعريف مركز االستامع والتوجيه ومواكبة الطفل ضحية العن :
مركز االستامع والتوجيه ومواكبة األطفال ضحايا العنف بنية مؤسساتية محلية ترشف عىل تدبريها
جمعية تشتغل يف املجال ،وتقوم بوظائف االستقبال واالستامع والتوجيه ومواكبة األطفال ضحايا
العنف.

املادة الثانية :األهداف
تتمثل أهم أهداف املراكز املتخصصة يف االستقبال واالستامع واملواكبة والتوجيه لفائدة األطفال
ضحايا العنف يف توفري االستقبال واالستامع واملواكبة القانونية والنفسية واالجتامعية الخاصة
باألطفال ضحايا مختلف أشكال العنف واالعتداء الجنيس واالستغالل الجنيس واالستغالل االقتصادي
واإلهامل.

املادة الثالثة :الفئات املستهدفة من الحامية
األطفال يف وضعية خطر ،واألطفال ضحايا مختلف أشكال العنف واالعتداء واالستغالل ،مبا يف ذلك
االستغالل الجنيس واإلهامل.

الباب الثالث :نوعية الخدمات املقدمة من طرف املركز يف مجال االستامع والتوجيه
واملواكبة لألطفال ضحايا العنف
املادة الرابعة :خدمة االستقبال
تأمني استقبال جيد من خالل توفري فضاء مالئم الستقبال األطفال .وسجل لالستقبال وتوثيق
الحاالت الواردة عىل املركز ،ومساعد(ة) اجتامعي (ة) له(ا) إملام بطرق استقبال األطفال.

املادة الخامسة :خدمة االستامع
يشرتط يف املركز القيام باالستامع وفق املعايري التالية:
•توفري فضاء معزول يضمن الخصوصية والرسية؛
•ال ميكن أن يقوم باالستامع إال مساعد(ة) اجتامعي (ة) موظف باملركز ،يتوفر عىل تكوين
جامعي وخربة وتدريب عميل يف مجال االستامع لألطفال ،وله اطالع عىل مجاالت حقوق
الطفل ،وأن يكون قادرا عىل توثيق محارض االستامع؛
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•يشرتط يف االستامع أن يكون فرديا (حالة بحالة) ،ويستحسن أن يكون بدون حضور مرافق
الطفل ،إال يف حالة إرصار الطفل عىل حضور املرافق أو يف الحاالت التي يقدر فيها املستمع
رضورة حضور املرافق؛
•يشرتط توفري استامرة االستامع قبل الرشوع يف االستامع (ميكن الحصول عىل منوذج هذه
البطاقة من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية)؛
•ميكن للمركز أن يوفر خدمة االستامع عن طريق الهاتف أ واالنرتنيت يف حالة تعذر حضور
املعني باألمر إىل املركز ،بشكل مؤقت ،ويفتح له سجل لالستامع إىل أن يتقدم إىل املركز
لتقديم حالته بشكل مبارش.

املادة السادسة :تشخيص وضعية الطفل
•يتم تشخيص وضعية الطفل واتخاذ القرارات املتعلقة بتوجيهه ومواكبته وتتبع وضعيته بناء
عىل محرض االستامع ،ومن طرف طاقم يتكون عىل األقل من مساعدين(تني) اجتامعيني(تني)
ومرشف(ة) أو منسق(ة) لفريق العمل داخل املركز؛
•يرشف هذا الطاقم عىل وضع خطة تتبع حالة الطفل .كام يقوم بتكليف املساعد(ة)
االجتامعي(ة) املسؤول(ة) عن تتبع وضعية الطفل وتقديم التقارير اليومية واألسبوعية
والشهرية حولها.

املادة السابعة :تأمني املواكبة والتتبع
حسب حالة كل طفل ،تتكلف املساعد(ة) االجتامعي(ة) املكلف(ة) بتتبع وضعية الطفل ،وذلك
من خالل مرافقة ومواكبة الطفل خالل مدار الحامية املتكون أساسا من الرعاية الطبية املستعجلة،
والتكفل الطبي ،والطب الرشعي ،والطب النفيس ،والحامية القانونية ،واملساعدة االجتامعية
والتتبع بالوسط األرسي أو مبؤسسات الرعاية االجتامعية ،وإعادة اإلدماج يف الوسط املدريس أو يف
التكوين املهني ،وإعادة التأهيل من خالل برامج سويس وتربوية وترفيهية.
•يعقد طاقم املركز اجتامعات دورية لتدارس الحاالت وتقييم النتائج املحصلة واتخاذ القرارات
بخصوص املراحل املقبلة.

املادة الثامنة :أدوات املتابعة وإعداد التقارير
ميكن للجمعية املرشفة عىل مركز االستامع أن تطلب من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية مدها بنموذج لألدوات التالية:
78

•بطاقة محرض االستامع ،وبطاقة امللف الطبي والنفيس وبطاقة املواكبة الطبية ،وبطاقة امللف
القضايئ وبطاقة املواكبة القضائية ،وبطاقة امللف االجتامعي وبطاقة املواكبة االجتامعية؛
•يقوم املركز بإعداد تقارير نصف سنوية وسنوية تبني عدد األطفال املستفيدين من خدمات
املركز حسب الجنس والوسط ،ونوعية العنف ،ونوعية الخدمات املقدمة ،وتقييم النتائج
املحققة ،ومعلومات أخرى حول أنشطة املركز يف مجال الوقاية والتحسيس واملشاركة أنشطة
الرشكاء والفاعلني ،والتواصل والتنسيق مع املتدخلني.

الباب الرابع :الرشوط العامة والوظيفية للمركز يف مجال االستامع والتوجيه
واملواكبة لألطفال ضحايا العنف
املادة التاسعة :وظائف عامة
يقوم املركز باملهام التالية:
•توفري خدمات االستقبال واالستامع والتوجيه ومواكبة األطفال ومساعدتهم عىل االستفادة من
الحامية القانونية والرعاية الطبية والنفسية وخدمات املساعدة االجتامعية وإعادة التأهيل
وإعادة اإلدماج ،والنهوض؛
•تحسيس وتوجيه وتوعية أرس األطفال بحقوق أطفالها بشكل يحقق نوعا من التكامل بني
أدوار املركز واألرسة.
•التواصل والتعاون مع مختلف املتدخلني محليا وجهويا ووطنيا لدعم الجهود املبذولة يف
مجال حامية األطفال.

املادة العارشة :الرشوط الخاصة باملقر
يشرتط يف املقر الخاص مبركز االستامع والتوجيه ومواكبة الطفل ضحية العنف ،التوفر عىل:
•فضاء الستقبال األطفال؛
•فضاء معزول لالستامع يوفر الخصوصية والرسية؛
•قاعة لالجتامعات؛
•مرافق صحية (اإلناث والذكور)؛
•رشوط الوقاية والنظافة والسالمة.
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املادة الحادية عرش  :الرشوط املؤسساتية
عىل املستوى الوظيفي ،يشرتط يف مركز االستامع والتوجيه ومواكبة الطفل ضحية العنف ،احرتام
الخصائص التالية:
•التوفر عىل مخطط عمل سنوي.
•التوفر عىل هيكلة تنظيمية تحدد مهام ومسؤوليات فريق العمل.
•التوفر عىل قاعدة معلوماتية لتسجيل بياناته.
•االشتغال وفق منظومة تعاقدية مع مقدمي الخدمات يف املجال القانوين والطبي واالجتامعي
والنفيس.

الباب الخامس :التمويل
املادة الثانية عرش :كيفية استعامل دعم الوزارة
يخصص دعم الوزارة للمساهمة يف املصاريف التالية:
•تأدية أجر املنسق/ة.
•تأدية أجر املستمع/ة
•النفقات املتعلقة بإعداد الوسائط التواصلية الخاصة بحمالت التوعية والتحسيس.
•مصاريف التسيري يف حدود  10باملائة من مبلغ الدعم.

املادة الثالثة عرش  :مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين
يجب عىل الجمعية أن تبني يف البطاقة التقنية حول املركز ،املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف
طلب الدعم ،التحديد الدقيق لقيمة وطبيعة مساهامت الجمعية ومختلف الرشكاء يف امليزانية
الخاصة باملركز.
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الباب السادس :الوثائق واملستندات اإلضافية مللف طلب الدعم
املادة الرابعة عرش:
باإلضافة إىل الوثائق املطلوبة واملشار إليها يف دليل املساطر ،يجب عىل الجمعية تقديم الوثائق
اإلضافية التالية:
•بطاقة تقنية حول املركز.
•امليزانية التفصيلية للمركز.
•النظام الداخيل للمركز.
•الئحة املستخدمني/ات توضح املؤهالت واالختصاصات واملهام.
•السري الذاتية للمستخدمني/ات.

الباب السابع :مختلفات

املادة الخامسة عرش :
تلتزم الجمعية الرشيكة بـ:
•احرتام مدونة الشغل يف التعاقدات مع املستخدمني/ات.
•تسهيل تنظيم الوكالة للزيارات امليدانية للمشاريع.
•االلتزام بأخالقيات املهنة :الرس املهني ،والعمل وفق مقتضيات املصلحة الفضىل للطفل،
وصون كرامة الطفل وأرسته وأقاربه وأصدقائه.
•املشاركة يف األنشطة التي تنظمها الوزارة والوكالة ،خاصة ما يتعلق مبجال تدخل الجمعية.
•اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية وانتاجاته.
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوزارة والوكالة.
•إرسال تقارير دورية حول نشاط املركز ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف الوكالة.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
التوقيع:
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دفرت التحمالت الخاص بدعم مشاريع اإلدماج
االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء،
خاصة بالعامل القروي
2015
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تقديـم

باإلضافة إىل الربامج التي طورتها وأنجزتها وكالة التنمية االجتامعية يف مجال األنشطة املدرة للدخل،
ودعم السالسل اإلنتاجية والتشغيل الذايت ،تحظى الربامج واملشاريع الخاصة بالتمكني االقتصادي
بعناية خاصة من قبل الوكالة نظرا لألدوار التي تلعبها يف التخفيف من العجز السوسيو اقتصادي
الذي تعاين منه فئات عريضة من املجتمع.
ونظرا لرضورة املساهمة يف تلبية الحاجيات امللحة لألشخاص الذين يعانون من اإلقصاء االقتصادي
واالجتامعي ،خاصة النساء اللوايت تعانني أوضاع الهشاشة والفقر ،عملت وكالة التنمية االجتامعية
عىل إعطاء أهمية خاصة للتمكني االقتصادي للنساء يف إطار سلسلة الربامج التي تقودها برشاكة مع
مكونات القطب االجتامعي ،كأحد العنارص األساسية لتحسني ظروف عيش النساء.
يف هذا اإلطار ،تأيت عملية «إعالن عن طلب مشاريع» برشاكة مع وزارة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية كوسيلة أساسية لتفعيل تدخل الوكالة يف املجال ،والتي تستهدف دعم املبادرات
الخالقة واملبتكرة الخاصة بالتمكني االقتصادي للنساء يف مختلف مجاالت اإلنتاج والخدمات.
يعترب دفرت التحمالت إطارا مرجعيا يحدد رشوط املشاركة واالستفادة من اإلعالن عن طلبات
املشاريع املفتوحة يف وجه الجمعيات العاملة يف مجال التمكني االقتصادي للنساء.

الباب األول :النصوص املرجعية
•القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ 25غشت 1999؛
•املرسوم رقم  2.99.69الصادر بتاريخ  25جامدى الثاين  6( 1420أكتوبر  )1999لتطبيق
القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية؛
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ 15نونرب 1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري رقم 283-73-1
الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ 10أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم
 00-75الصادر مبوجب الظهري الرشيف رقم  206.102بتاريخ  12جامدى األوىل 1423
املوافق لـ 23يوليوز  .2002ضض
• دورية السيد الوزير األول عدد  07/2003املتعلقة بالرشاكة بني الدولة والجمعيات الصادرة
بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو .2003
•دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.
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الباب األول :مفاهيم
املادة األوىل :مفهوم التمكني االقتصادي للنساء
يعترب التمكني االقتصادي إحدى الوسائل الناجعة لإلدماج االجتامعي للنساء .ويُعرف عىل أنه
العمل عىل حصول املرأة عىل املوارد االقتصادية والتكوين واملعرفة والرأسامل لتعزيز مكانتها
ومساهمتها االقتصادية يف املجتمع .وبالتايل فهو يهدف إىل إزالة العقبات التي تحول دون متكني
املرأة من مامرسة دورها االقتصادي ،وضامن وصولها إىل املشاركة الكاملة يف النسيج االقتصادي
وتحقيق املساواة للحصول عىل املوارد االقتصادية ،والتي تشمل األرض ورأس املال والتقنيات
الالزمة ،باإلضافة إىل حقها يف الحصول عىل التكوين املهني والحصول عىل املعرفة التي تعترب من
األدوات الفعالة لتعزيز املكانة االقتصادية لها.
من هنا ميكن تحديد ثالثة أبعاد للتمكني االقتصادي للنساء:
•البعد األول :الرفع من اإلمكانات االقتصادية التي من شأنها أن ترفع من نسبة وجودة الشغل
لدى النساء وتوسيع ولوجهن إىل فرص العمل املهيكل.
•البعد الثاين :تطوير الريادة لدى النساء يف مجال املقاولة ،وذلك بخلق مناخ أعامل مالئم
لحاجياتهن وتأهيلهن يف مجاالت التسيري والقيادة.
•البعد الثالث :إغناء القطاع املايل ،عرب حث املؤسسات البنكية عىل إحداث منتوجات مالية
وقروض مالمئة ألوضاع النساء.

الباب الثاين :الرشوط العامة
املادة الثانية :االهداف
الهدف العام:
املساهمة يف التمكني االقتصادي للنساء يف أوضاع الفقر والهشاشة وتعزيز مشاركتهن يف سوق
الشغل.

األهداف الخاصة:
1 .1الدعم املايل والتقني ملشاريع خاصة بالتمكني االقتصادي للنساء.
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2 .2تشجيع استثامرات النساء يف القطاعات ذات القيمة املضافة العالية وتعزيز ولوجهن إىل
املوارد وتحكمهن املستدام يف األرباح.
3 .3دعم الجمعيات العاملة يف مجال تطوير وتعزيز املقاولة النسائية من أجل توسيع تدخالتهن
عىل مستوى الجهات التي تسجل معدالت منخفضة يف النشاط االقتصادي للنساء.

املادة الثالثة  :املنظامت املستهدفة
•الجمعيات والشبكات والفيدراليات واالتحادات التي تهتم مبجال التمكني االقتصادي للنساء.
•بالنسبة للجمعيات يجب توفرها عىل تجربة ال تقل عىل سنتني.

املادة الرابعة :الفئات املستهدفة من املشاريع
يجب أن تستهدف املشاريع املقدمة النساء يف وضعية الهشاشة والفقر ،خاصة يف العامل القروي،
والراغبات يف إنجاز أنشطة اقتصادية متكنهن من تحسني وضعيتهن ،مع إيالء أولوية لـ:
•األرامل.
•املطلقات.
• النساء يف وضعية إعاقة.
•الشابات يف وضعية البحث عن العمل.

املادة الخامسة :املحاور ذات األولوية
يويل هذا اإلعالن األولوية إىل املشاريع ذات الطابع املبتكر يف املحاور التالية:
•األنشطة الخاصة بالخدمات.
•األنشطة املرتبطة بالصناعات التقليدية ذات القيمة املضافة العالية.
•األنشطة املرتبطة باملنتجات البيئية والغابوية ذات القيمة املضافة العالية.
•األنشطة الخاصة باملنتجات الجبلية والصحراوية ذات القيمة املضافة العالية.
•األنشطة التجارية ذات القيمة املضافة.
•األنشطة الخاصة بتثمني املهارات النسائية يف مختلف املجاالت.
•األنشطة املرتبطة بالتقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل.
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األنشطة غري املستهدفة:
ال يستهدف اإلعالن املشاريع من قبيل الخياطة والطرز وتربية املاشية واألنشطة التقليدية األخرى.

املادة السادسة :املعايري الخاصة باملجال املعتمدة الختيار املشاريع:
مالءمة الحلول املقرتحة للمشاكل املطروحة.
•قدرة املرشوع عىل تحسني دخل املستفيدات.
•وجود رشوط موضوعية الستمرارية املرشوع.
•درجة االبتكار واإلبداع :ستعطى أولوية للمشاريع التي تحمل طابعا ابتكاريا من قبيل:
* إدخال أدوات جديدة ،وخلق مفاهيم ومقاربات للتدخل جديدة أو متطورة...
* املقاربة املقرتحة لتدبري وإنجاز املرشوع.

الباب الثالث :التمويل
املادة السابعة :مساهمة الوكالة
يجب أال تتعدى مساهمة الوكالة نسبة  70باملائة من ميزانية املرشوع ويف حدود 200.000,00
درهم للمرشوع.

املادة الثامنة :املصاريف القابلة للتمويل من مساهمة الوكالة
يخصص دعم الوكالة للمساهمة يف تغطية املصاريف التي تهم املرشوع ،وتغطية نسبة من
مصاريف التسيري ال تتجاوز  5باملائة من مساهمة الوكالة.
املصاريف التالية غري القابلة للتمويل من مساهمة الوكالة:
•أجرة العاملني.
•الكراء.
•البناء والرتميم.
•اقتناء السيارات.
•رشاء األرض.
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املادة التاسعة :مساهامت الجمعية والرشكاء اآلخرين
يجب عىل الجمعية أن تبني يف البطاقة التقنية للمرشوع ،املشار إليها ضمن الوثائق املكونة مللف
طلب الدعم ،التحديد الدقيق لقيمة وطبيعة مساهامت الجمعية ومختلف الرشكاء يف امليزانية
الخاصة باملرشوع.

الباب الخامس :مختلفات
املادة العارشة :التزام الجمعية
تلتزم الجمعية بـ:
•االلتزام بأخالقيات املهنة :الرس املهني ،صون كرامة املستفيدات...
•اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية وإنتاجاته.
•املشاركة يف مختلف األنشطة التي تنظمها الوكالة والوزارة ،خاصة ما يتعلق مبجال تدخل
الجمعية.
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوكالة.
•إرسال تقارير دورية حول املرشوع ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف الوكالة.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
التوقيع:
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دفرت التحمالت الخاص بدعم مشاريع التنمية
االجتامعية يف األحياء املهمشة والفقرية
2015
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تقديم
تعترب هذه الوثيقة إطارا مرجعيا يحدد رشوط املشاركة واالستفادة من اإلعالن عن طلبات املشاريع
املفتوحة يف وجه الجمعيات العاملة يف مجال التنمية االجتامعية الحرضية ،خصوصا يف األحياء التي
تعاين نقصا يف تلبية حاجياتها االجتامعية.
تروم الوكالة من خالل هذه املبادرة املساهمة يف دعم الجمعيات العاملة يف مجال التنمية
االجتامعية الحرضية لألحياء التي تعاين خصاصا ،وذلك من أجل إنجاز مشاريع وأنشطة مبتكرة
تهم مجاالت التنمية االجتامعية ،خصوصا لفائدة شباب هذه األحياء.

الباب األول :النصوص املرجعية
•القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه الظهري
الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ 25غشت 1999؛
•املرسوم رقم  2.99.69الصادر بتاريخ  25جامدى الثاين  6( 1420أكتوبر  )1999لتطبيق
القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية؛
•الظهري الرشيف رقم  376-58-1الصادر يف  3جامدى األوىل  1378املوافق لـ 15نونرب 1958
بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كام وقع تغيريه وتتميمه مبوجب الظهري رقم 283-73-1
الصادر يف  6ربيع األول  1393املوافق لـ 10أبريل  1973املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم
 00-75الصادر مبوجب الظهري الرشيف رقم  206.102بتاريخ  12جامدى األوىل 1423
املوافق لـ 23يوليوز .2002
•دورية السيد الوزير األول عدد  07/2003املتعلقة بالرشاكة بني الدولة والجمعيات الصادرة
بتاريخ  26ربيع الثاين  1422املوافق  27يونيو .2003
•دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات.

الباب األول :مفاهيم
املادة األوىل :مفهوم مشاريع التنمية االجتامعية يف األحياء
من خالل هذا اإلعالن ،تعرف مشاريع التنمية الحرضية االجتامعية عىل أنها مجموعة من العمليات
االجتامعية والتي تهدف إىل املساهمة يف اإلدماج االجتامعي للفئات التي تعاين الهشاشة والفقر
واإلقصاء يف األحياء.
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وتهدف هذه التدخالت إىل تحقيق مبتغيني أساسيني:
•إدماجي :العمل عىل إدماج املواطنني داخل املجتمع الذي ينتمون إليه.
•تنشيطي :العمل عىل تنشيط األحياء بشكل كمي وكيفي ،وبطريقة ابتكارية ال تعتمد عىل
الوسائل التقليدية.

الباب الثاين :املقتضيات العامة
املادة الثانية :األهداف
املشاريع املستهدفة من هذا اإلعالن عن طلبات املشاريع يجب أن تساهم يف تحقيق األهداف
التالية:
•تعزيز اإلدماج االجتامعي للشباب الذي يعاين من اإلقصاء والهشاشة.
•العمل عىل خلق تنشيط اجتامعي فعال يف وسط األحياء التي تعاين من اإلقصاء االجتامعي.
•تحسني من أداء الخدمات املعروضة يف مجال التنمية االجتامعية لألحياء.
•نرش وتعميم التجارب واملامرسات الجيدة يف مجال التنمية االجتامعية لألحياء.

املادة الثالثة :األحياء املستهدفة
املشاريع التي تستهدف األحياء يف املدن واملراكز والتجمعات الحرضية ،خصوصا:
•األحياء املستفيدة من الربامج العمومية ملحاربة دور الصفيح والسكن غري الالئق.
•األحياء املستهدفة من املبادرة الوطنية للتنمية البرشية.
•االحياء الفقرية واملهمشة.

املادة الرابعة :املنظامت املستهدفة
الجمعيات العاملة يف مجال التنمية االجتامعية باألحياء.

املادة الخامسة :الفئات املستهدفة من املشاريع
يجب أن تستهدف املشاريع ساكنة األحياء التي تعاين خصاصا اجتامعيا ،مع رضورة إيالء اهتامم
خاص لفئة الشباب (ذكورا وإناثا) ،خصوصا املنحدرين من أوساط فقرية وهشة.
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املادة السادسة :املحاور ذات األولوية
يويل هذا اإلعالن األولوية إىل املشاريع ذات الطابع املبتكر يف املحاور التالية:
•اإلدماج االجتامعي عرب األنشطة االقتصادية.
•تأهيل وتقوية قدرات الشباب.
•املساهمة يف الحد من انتشار اآلفات واملعضالت االجتامعية.
•التنشيط االجتامعي.

املادة السابعة :املعايري الخاصة باملجال املعتمدة الختيار املشاريع
•مالءمة الحلول املقرتحة للمشاكل املطروحة.
•درجة خلق دينامية إدماجية يف األحياء املعنية.
•درجة االبتكار واإلبداع :إدخال أدوات جديدة ،وخلق مفاهيم ومقاربات للتدخل جديدة أو
مطورة...
•املقاربة املقرتحة لتدبري وإنجاز املرشوع.
ستعطى األولوية للجمعيات املسرية للمراكز الخاصة بالتنمية االجتامعية داخل األحياء املستهدفة.

الباب الثالث :التمويل
املادة الثامنة :مساهمة الوكالة
يجب أال تتعدى مساهمة الوكالة نسبة  70باملائة من ميزانية املرشوع ،رشيطة أال تتعدى
 200.000,00درهم للمرشوع.

املادة التاسعة :املصاريف القابلة للتمويل
يخصص الدعم املايل املخصص للمساهمة يف تغطية املصاريف التالية:
•اقتناء التجهيزات الرضورية للمرشوع.
•مصاريف تكوين املنشطني واملكونني.
•تغطية نسبة من مصاريف التسيري ال تتجاوز  5باملائة من املساهمة.
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املصاريف غري القابلة للتمويل:
•أجرة العاملني.
•الكراء.
•البناء والرتميم.
•اقتناء السيارات.
•اقتناء األرض.
الباب الخامس :مختلفات

املادة العارشة :التزام الجمعية
تلتزم الجمعية بـ:
•االلتزام بأخالقيات املهنة :الرس املهني ،صون كرامة املستفيدين واملستفيدات...
•تسهيل تنظيم الوكالة للزيارات امليدانية للمشاريع.
•اإلشارة إىل التمويل املحصل عليه يف جميع أنشطة املرشوع ودعاماته التواصلية وإنتاجاته.
•املشاركة يف مختلف األنشطة التي تنظمها الوكالة ،خاصة ما يتعلق مبجال تدخل الجمعية.
•االنخراط يف عمليات املراقبة واالفتحاص التي تقوم بها الوكالة.
•إرسال تقارير دورية حول املرشوع ،والتقيد بالنامذج املوضوعة من طرف الوكالة.
تم االطالع عىل مضمونه وقبول االلتزام به
توقيع
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دليــــل املساطـــر
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تقديم
منذ بداية تسعينيات القرن املنرصم ،أصبح املغرب يويل اهتامما خاصا لقضايا التنمية االجتامعية
والبرشية .يتجىل هذا االهتامم يف النسبة املهمة املخصصة للقطاعات االجتامعية من امليزانية العامة
للدولة ،وكذلك من خالل إحداث مجموعة من املؤسسات العمومية واملبادرات والربامج الكربى
املتعلقة باملجال االجتامعي .كام أصبحت سياسة التنمية االجتامعية تعتمد البنية املفاهيمية ،التي
نادى بها برنامج األمم املتحدة للتنمية ،والتي تعترب مفهوم التنمية البرشية مرتبطا باإلنسان كصانع
وكهدف لها يف نفس الوقت ،فكام أن التنمية البرشية مرتبطة بالوضع السيايس لإلنسان املتمثل يف
الدميقراطية ،فقد أضحت مرتبطة كذلك بوضعه االقتصادي واالجتامعي والبيئي.
وإىل جانب دور العمل الحكومي ،عرفت هذه الحقبة كذلك تنامي ديناميكية جمعيات املجتمع
املدين التي أصبحت فاعال ال محيد عنه يف مسلسل التنمية ،وذلك من خالل املبادرات املتعددة يف
مجال التنمية االجتامعية املحلية .ومع تفعيل املبادرة الوطنية للتنمية البرشية وإعطاء املجتمع
املدين دورا أساسيا يف أجهزة الحكامة اإلقليمية واملحلية ازدادت أهمية الجمعيات ،وقد جاء
الدستور الجديد ،وكذا الربنامج الحكومي ليكرس هذا التوجه من خالل الدعوة إىل تبسيط وتسهيل
إجراءات تأسيس الجمعيات وإحداث هيئة استشارية يف مجال تطوير الحياة الجمعوية.
وباملوازاة مع ذلك ،عرفت تدخالت وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية تطورا يف
طبيعتها وفلسفتها ،فمن برامج تروم املساعدة وتقديم الدعم ملبادرات املجتمع املدين ،أصبحت
الوزارة تنتهج سياسة اجتامعية أكرث اندماجا ترمي إىل الحد من تداعيات املشاكل االجتامعية يف كل
أبعادها عىل الفئات االجتامعية املعوزة .ولرتجمة هذه الربامج عىل أرض الواقع ،تبنت نهج الرشاكة
مع فعاليات املجتمع املدين كاختيار اسرتاتيجي يفسح املجال للجمعيات لالنخراط يف صريورة
التنمية االجتامعية ،ويجعل منها آلية من آليات سياسة القرب.
وتعترب وكالة التنمية االجتامعية إحدى اآلليات امليدانية التي راكمت يف تدبري عالقات الرشاكة
مع الجمعيات يف تنفيذ برامج ومشاريع التنمية االجتامعية ،إما عن طريق مقاربة الشباك التي
تستجيب للحاجيات املعرب عنها من طرف الرشكاء وخاصة الجمعيات ،أو من خالل اعتامد مقاربة
مجالية تستهدف استنطاق املجال من أجل تحديد حاجيات ساكنته التنموية.
وسعيا وراء إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العالقات التشاركية ،وانطالقا من التجربة التي
راكمها القطب االجتامعي ،مبكوناته الثالث :وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
والتعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية ،يف مجال الرشاكة مع الجمعيات ،ومتاشيا مع مذكرة
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السيد الوزير األول رقم  07/2003بتاريخ  27يونيو  2003بشأن الرشاكة بني الدولة والجمعيات
والتوصيات املتضمنة يف تقريري املجلس األعىل للحسابات واملفتشية العامة للاملية بخصوص تدبري
ملف الرشاكة ،ويف إطار أجرأة مضامني الربنامج الحكومي املصادق عليه من قبل الربملان بتاريخ
 26يناير  ،2012والذي نص يف موضوع الرشاكة مع الجمعيات عىل رضورة «إقرار معايري شفافة
لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات ملنع الجمع بني التمويالت ،واعتامد طلب العروض يف مجال
دعم املشاريع» ،أعدت الوزارة ،بتنسيق مع الوكالة ،هذا الدليل بغية توحيد طريقة تدبري ملف
الرشاكة عىل مستوى القطب االجتامعي ،وكمساهمة منها يف إضافة لبنة أخرى يف مسار العمل
الجمعوي نحو مهنية واحرتافية أكرث للرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها املجتمع املدين إىل
الفئات االجتامعية.

 - 1أهداف الدليل
يهدف هذه الدليل إىل تحديد األسس واملبادئ العملية لتفعيل الرشاكة بني وزارة التضامن واملرأة
واألرسة والتنمية االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية يف مجال تدبري الرشاكة مع الجمعيات.
وتسعى الوزارة والوكالة من خالل هذه العملية إىل تحقيق مجموعة من األهداف:
•متكني الجمعيات من الوسائل املالية الرضورية لتحسني والرفع من خدماتها املقدمة للفئات
املستهدفة من تدخلها.
•تقوية وتأهيل أدوار الجمعيات املشتغلة يف مجاالت تدخلها.
•النهوض بالعمل االجتامعي وبالعمل التكافيل والتضامني.
•العمل عىل تحقيق اإلنصاف واملساواة والعدالة االجتامعية.
•تقوية آليات الحكامة والشفافية يف مجال تدبري الرشاكة بني الدولة والجمعيات.
ويستثنى من املسطرة املتضمنة يف هذا الدليل الرشاكات الخاصة بـ:
•التدبري املفوض الخاص بالجمعيات التي تؤمن خدمة داخل البنيات التابعة للقطب
االجتامعي ،وذلك وفق دفاتر تحمالت تعد لهذا الغرض.
•املشاريع الجمعوية الخاضعة ملساطر خاصة مبختلف مكونات القطب االجتامعي.

 - 2املجاالت املدعمة من طرف القطب االجتامعي
يقترص الدعم املايل للجمعيات عىل املشاريع املندرجة ضمن املجاالت التي تغطيها اسرتاتيجية
القطب االجتامعي للفرتة  ،2012/2016ويتعلق األمر خالل هذه السنة باملحاور التالية:
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1 .1دعم مراكز االستقبال واالستامع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.
2 .2دعم مراكز االستامع والتوجيه واملواكبة لفائدة األطفال ضحايا العنف.
3 .3دعم مراكز الوساطة األرسية.
4 .4الخدمة واملساعدة االجتامعية لفائدة املسنني.
5 .5اإلدماج االجتامعي عرب التمكني االقتصادي للنساء ،خاصة يف العامل القروي.
6 .6تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية الخاصة باألشخاص يف وضعية صعبة.
7 .7دعم مشاريع التنمية االجتامعية يف األحياء الهامشية.

 - 3املعـايري املعتمدة يف انتقاء املشاريع
تنقسم املعايري املعتمدة إىل قسمني:

القسم األول :رشوط يعترب توفرها رضوريا للقبول املبديئ لطلبات الدعم
 -1بالنسبة للجمعيات:
•عدم وجود اتفاقية رشاكة سارية املفعول مع أحد مكونات القطب االجتامعي ،وتستثنى منها
اتفاقيات إطار وبرتوكوالت اتفاق.
•انسجام طبيعة نشاط الجمعية مع مجاالت تدخل القطب االجتامعي.
•عدم وجود حالة التنايف ،وتهم موظفي القطب االجتامعي األعضاء يف مكاتب الجمعيات التي
تطلب الدعم.
 - 2بالنسبة للمشاريع:
•مالءمة املرشوع ،موضوع الدعم ،مع مجاالت تدخل القطب االجتامعي.
•مالءمة املرشوع للمهام املنوطة بالجمعية طبقا لقانونها األسايس.
•التحديد الدقيق للفئات املستهدفة من املرشوع ،واستهداف الفئات املستهدفة من تدخل
القطب االجتامعي.
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القسم الثاين :معايري متكن من تقييم املشاريع
 - 2بالنسبة للجمعيات:
•الحكامة الداخلية للجمعية (احرتام مواعيد انعقاد الجموعات العامة ،الجدولة الزمنية
لالجتامعات ،كيفية اتخاذ القرارات.)...
•قدرة الجمعية عىل تدبري املرشوع (املوارد املالية والبرشية ،التجربة املرتاكمة ،اللوجستيك.)...
•توفر الجمعية عىل مقر الحتضان املرشوع إذا كانت طبيعته تقتيض ذلك.
•منجزات الجمعية خالل الثالث سنوات األخرية ،خصوصا تجربتها يف مجال إنجاز مشاريع
مشابهة.
•احرتام الجمعيات اللتزاماتها السابقة يف مجال الرشاكة مع إحدى مكونات القطب االجتامعي.
 - 3بالنسبة للمشاريع:
•درجة استجابة املرشوع لحاجيات املستفيدين.
•قدرة األنشطة املقرتحة يف املرشوع عىل حل املشاكل املطروحة.
•التقائية املرشوع مع برامج عمومية أخرى.
•وجود رشكاء مؤسساتيني من خارج القطب االجتامعي.
•نسبة مساهمة الجمعية وباقي الرشكاء يف املرشوع.
•توفر رشوط االستمرارية.
•احرتام املقاربة التشاركية.
•احرتام مقاربة النوع والبعد البيئي.
يتم الحسم النهايئ يف املشاريع املنتقاة أخذا بعني االعتبار التوازن بني:
•مجاالت تدخل القطب االجتامعي.
•املجال الحرضي وشبه الحرضي والقروي.
•الجهات اإلدارية.
وتضاف اىل هذه املعايري ،معايري أخرى خاصة بكل مجال من املجاالت املستهدفة واملشار إليها يف
دفرت التحمالت الخاص بكل مجال.
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 - 4مسار تدبري ملفات الرشاكة
يتحدد مسار تدبري ملف الرشاكة مع الجمعيات كالتايل:

أ  -اإلعالن عن طلبات تقديم املشاريع
األنشطة
إعداد وتحيني دفاتر التحمالت الخاصباملجاالت املستهدفة
إعداد ونرش اإلعالن عن طلبات تقديماملشاريع.
تنظيم ورشات جهوية لإلخبار ومواكبةالجمعيات الراغبة يف تقديم طلب الدعم

املسؤول
 الوزارة -الوكالة

املخرجات
اإلعالن عن
الطلبات من
طرف الوزارة

مالحظات

ب ـ استقبال طلبات املشاريع
األنشطة
استقبال طلبات الجمعيات ومتكينهم منوصل إيداع
تجميع امللفات من طرف املنسقياتالجهوية لوكالة التنمية االجتامعية

100

املسؤول
 الوكالة املندوبياتاإلقليمية
للتعاون
الوطني

املخرجات
قاعدة معطيات
خاصة باملشاريع
املقدمة

مالحظات
يتم إيداع امللفات
باملنسقيات
الجهوية للوكالة
أو باملندوبيات
اإلقليمية للتعاون
الوطني باملدن
التي ال توجد بها
الوكالة مقابل
وصل باإليداع

ت ـ دراسة املشاريع
املسؤول
األنشطة
دراسة امللفات املقدمة من طرف الجمعيات  -الوكالة اللجنةوتعبئة بطاقات تقييم املشاريع
املصادقة األولية عىل املشاريع من طرف الجهويةللمصادقة
اللجنة الجهوية للمشاريع
تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع املصادق عىل املشاريععليها أوليا من طرف اللجنة
تتضمن الزيارة اجتامعا مع مكتب الجمعيةولقاء مع بعض املستفيدين وممثيل رشكاء
املرشوع وزيارة ملوقع املرشوع.
-إعداد تقارير حول زيارة املرشوع

املخرجات
 بطاقات تقييماملشاريع
 محارض اللجنة تقاريرالزيارات
 الرتكيبة املاليةالنهائية

مالحظات
فقط املشاريع
املنتقاة من طرف
اللجنة سيتم
تنظيم زيارة لها

ث ـ املصادقة األولية عىل متويل املشاريع
املسؤول
األنشطة
إعداد ملفات خاصة باملشاريع التي متت  -الوكالةزيارتها وعرضها عىل اللجنة الجهوية  -اللجنة
الجهوية
للمصادقة عىل متويلها
اتخاد القرارات األولية الخاصة باملشاريع :للمصادقةعىل املشاريع
املصادقة أو الرفض

املخرجات
محارض
اللجنة

مالحظات
سيقوم املكلف
باملرشوع بالوكالة
بتقديم مرشوعه
أمام اللجنة
ويجيب كذلك
عىل أسئلتها
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ج  -املصادقة النهائية عىل املشاريع
األنشطة
عرض جميع املشاريع عىل اللجنةاملركزية للمصادقة
انعقاد اجتامع اللجنة املركزيةاتخاد القرارات الخاصة باملشاريع:املصادقة أو الرفض
عرض الالئحة عىل لجنة اإلرشافمن أجل املصادقة النهائية
إشعار الجمعيات مع توضيحاألسباب يف حالة الرفض
نرش الئحة املشاريع التي تمقبولها بكل الوسائل املتوفرة لدى
مكونات القطب االجتامعي

املسؤول
 الوكالة اللجنة املركزيةللمصادقة عىل املشاريع
 -لجنة اإلرشاف

املخرجات
محارض
اللجنة

مالحظات

ح  -التعاقد
األنشطة
إعداد اتفاقيات الرشاكة الوزارةتنظيم لقاء وطني للتوقيع عىل  -الوكالةاالتفاقيات
تكوين الجمعيات حول مساطرإنجاز املشاريع (اإلدارية واملالية)
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املسؤول

املخرجات
 اتفاقيةالرشاكة
 محرضخاص بتلقي
الجمعية
للتكوين

مالحظات
تنجز برامج
التكوين من
طرف أطر
الوكالة

خ  -تتبع انجاز املرشوع
األنشطة
إعداد تقارير للتأكد من إنجاز  -الوكالةالرشوط املسبقة قبل تحويل
مساهمة الوزارة من طرف الوكالة
تحويل مساهامت الوزارة والوكالةإىل الجمعيات من طرف الوكالة
 إعداد برنامج الزيارات امليدانيةالقيام بزيارات التتبععقد لقاءات خاصة لتجاوز بعضاملشاكل التي قد تعيق تنفيذ
املرشوع
إعداد تقارير دورية تبني مدىتحقق النتائج
-استالم املرشوع

املسؤول

املخرجات
 تقارير أوامرالتحويل
 محارضاالجتامعات

مالحظات
ميكن للوزارة
إيفاد من ميثلها
يف الزيارات
امليدانية

د  -تقييم املشاريع
األنشطة

املسؤول

تنظيم زيارات للتقييم الذايتولتثمني نتائج املرشوع بعد إنجازه  -الوزارة
العمل عىل التدخل لتجاوز بعض  -الوكالةاملشاكل التي قد تعيق استثامر  -التعاون الوطني
املرشوع بعد إنجازه

املخرجات

مالحظات

 تقارير محارضاجتامعات

 - 5الدراسة امليدانية للمشاريع
تقوم أطر الوكالة بزيارة املشاريع املصادقة عليها أوليا من طرف اللجنة الجهوية للوقوف والتحقق
من املعايري التالية:
•استجابة املرشوع للحاجيات الحقيقية للفئات املستهدفة.
•قدرة الجمعية عىل تدبري املرشوع.
•التأكد من الجدوى التقنية واالجتامعية للمرشوع.
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•التأكد من جميع العنارص املشكلة للمرشوع.
•تحديد الرتكيبة املالية.
•التأكد من احرتام املرشوع للرشوط املعمول بها يف دفرت التحمالت الخاص بكل محور.
•التأكد من وجود الرشوط الرضورية الستمرارية املرشوع.
•التأكد من مساهمة باقي الرشكاء.
وميكن من خالل هذه الزيارة طلب وثائق إضافية خاصة باملرشوع.

 - 6التدبيـر املالـي واملحاسبايت للمرشوع
يتعني عىل الجمعيات السهر عىل تطبيق املساطر املعمول بها داخل الوكالة يف ما يخص التدبري
املايل للمشاريع املمولة لفائدة الجمعيات ،واملضمنة يف امللحق رقم  2التفاقية الرشاكة.

 - 7آليات حكامة الربنامج :
أ  -لجنة اإلرشاف
تحدث هذه اللجنة تحت إرشاف الوزارة ،وتتكون من :
•السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
•السيد الكاتب العام لوزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
•السيد مدير وكالة التنمية االجتامعية.
•السيد مدير التعاون الوطني.
•السيدات والسادة املدراء املركزيون بالوزارة.
وتناط بها مهمة:
•التدبري االسرتاتيجي للربنامج.
•اإلرشاف عىل عملية تتبع وتقييم الربنامج.
•املصادقة النهائية عىل الئحة املشاريع.

ب ـ اللجنة املركزية للمصادقة عىل املشاريع
تحدث ،تحت إرشاف مدير وكالة التنمية االجتامعية ،لجنة مركزية للمصادقة عىل املشاريع
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املقرتحة من قبل اللجان الجهوية ،وتتشكل من:
•السيد مدير وكالة التنمية االجتامعية.
•ممثل واحد عن كل مديرية بالوزارة.
•ممثل عن التعاون الوطني.
•رؤساء القطاعات بوكالة التنمية االجتامعية.

ث ـ اللجان الجهوية للمصادقة عىل املشاريع
تحدث ،تحت إرشاف املنسق الجهوي للوكالة ،لجنة جهوية للمصادقة عىل املشاريع ،تعنى بدراسة
واملصادقة األولية عىل املشاريع .وتضم هذه اللجنة يف عضويتها:
•املنسق الجهوي لوكالة التنمية االجتامعية أو من ميثله.
•املندوب الجهوي للتعاون الوطني أو من ميثله.
•أعضاء آخرين يعينهم مدير الوكالة.

 - 8الوثائق الرضورية لتقديم طلب الحصول عىل الدعم
يجب أن يتكون ملف طلب الحصول عىل الدعم من الوثائق التالية:
•طلب دعم مرشوع موجه إىل السيدة وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية.
•امللف القانوين للجمعية يف نسخة مشهود مبطابقتها لألصل:
* القانون األسايس.
* وصل اإليداع.
* محرض آخر جمع عام لتجديد مكتب الجمعية.
* الئحة أعضاء مكتب الجمعية.
•نسخة من املرسوم الذي مبوجبه منحت صفة املنفعة العامة (بالنسبة للجمعيات ذات النفع
العام.
•التقريران األديب واملايل برسم السنة املنرصمة يف نسختني لكل منهام.
•بطاقة تقنية للمرشوع حسب النموذج املرفق يف املالحق.
•نسخة من محرض اجتامع املكتب املسري للجمعية الذي تقرر خالله تقديم املرشوع ،موقع
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من طرف جميع األعضاء الحارضين.
•التزام الرشكاء اآلخرين يف حالة وجودهم.
•الترصيح بالرشف بصحة املعلومات املدىل بها الخاصة بالوضعية القانونية واملالية للجمعية
•وثيقة إدارية تثبت توفر الجمعية عىل مقر إليواء املرشوع عند االقتضاء.
•دفرت التحمالت (بالنسبة للمجاالت التي تخضع لدفاتر التحمالت) موقع من املمثل القانوين
للجمعية.

هام:

•تتضمن دفاتر التحمالت الخاص مبجاالت التدخل بعض الوثائق اإلضافية املتعلقة بكل مجال،
والواجب تقدميها من طرف الجمعية.
•وميكن طلب وثائق إضافية أخرى حسب خصوصية ونوع كل مرشوع.
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 - 9املالحــق

بطاقة تقنية حول املرشوع
معلومات خاصة بالجمعية
تقديم الجمعية
اسم الجمعية (بالعربية)
اسم الجمعية (بالفرنسية)
تاريخ التأسيس
عنوان الجمعية
الهـاتـف
الفاكـس
الربيد اإللكرتوين
مدة صالحية مكتب الجمعية
آخر تاريخ لتجديد مكتب الجمعية
االسم الكامل لرئيس الجمعية
عنوانه
رقم الهاتف رئيس الجمعية
الربيد اإللكرتوين لرئيس الجمعية
هل الجمعية عضو يف شبكة جمعوية؟
هل للجمعية فروع؟
عدد أعضاء املكتب
عدد املنخرطني

نعم
نعم
إناث
إناث

ما اسمها:
عددها

ال
ال

ذكور
ذكور

مجاالت أنشطة الجمعية
ميادين تدخل الجمعية
التوزيع املجايل للتدخل
مستوى تدخل الجمعية

قروي

شبه حرضي

حرضي

محيل

جهوي

وطني
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التدبري اإلداري للجمعية
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

هل تعقد الجمعية جموعاتها العامة يف اآلجال املحددة؟ نعم
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل نظام داخيل؟
نعم
هل يتم تداول املسؤولية داخل الجمعية؟
نعم
هل توجد التقارير ومحارض االجتامعات؟
نعم
هل تقارير ومحارض الجمعية يف متناول األعضاء؟
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل أرشيف؟
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل سجل املراسالت؟
هل تتوفر الجمعية عىل تقارير حصيلة أنشطتها التي متت نعم
خالل السنوات السابقة؟
نعم
هل تتوفر الجمعية عىل سجل املنخرطني؟

ال

التدبري املايل للجمعية
هل تتوفر الجمعية عىل سجل محاسبايت؟

نعم

ال

هل يتم تحضري امليزانية التوقعية سنويا؟

نعم

ال

هل تقوم الجمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبري يف
املحاسبة؟

نعم

ال

هل تفصل الجمعية بني محاسبتها ومحاسبة املشاريع التي نعم
تنجزها يف إطار الرشاكات؟

ال

املوارد البرشية العاملة بالجمعية
املوارد البرشية

العدد
اإلناث

الذكور

املتطوعون
األجراء

التواصل الداخيل والخارجي
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هل تنظم الجمعية لقاءات تواصلية منتظمة مع املنخرطني؟

نعم

ال

هل تقوم الجمعية بتعميم املحارض وتقارير األنشطة؟

نعم

ال

هل تتوفر الجمعية عىل خطة للتواصل الخارجي؟

نعم

ال

املرشوع

تاريخ
الرشوع

تاريخ
االنتهاء

التاريخ

إنجازات الجمعية خالل السنوات الثالث األخرية
املكان

الرشكاء

مبلغ الدعم املحصل عليه

إناث

ذكور

عدد املستفيدين
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التاريخ
املكان

الرشكاء

جميع إنجازات الجمعية مع مكونات القطب االجتامعي 2خالل الخمس سنوات األخرية

املرشوع

تاريخ
الرشوع

تاريخ
االنتهاء

 2يضم القطب االجتامعي ،إىل جانب وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتامعية

مبلغ الدعم املحصل عليه

عدد املستفيدين
إناث

ذكور

معلومات خاصة باملرشوع
تقديم املرشوع
املجال الذي يهمه املرشوع
اسم املرشوع
عنوان املرشوع
توطني املرشوع

املسـؤول عن املرشوع

الجهة
اإلقليم/العاملة
الجامعة
االسم الكامل
رقم الهاتف
عنوان الربيد اإللكرتوين
املهمة التي يشغلها داخل
الجمعية

بطاقة تقنية للمرشوع
املجال الذي يهمه املرشوع
اسم املرشوع

املشاكل والحاجيات التي تربر املرشوع

الهدف العام للمرشوع

األهداف الخاصة للمرشوع
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النتائج املتوخاة

بشكل مبارش
الفئات املستهدفة (مع ذكر العدد)
بشكل غري مبارش
مدة إنجاز املرشوع

مكونات املرشوع ومدة اإلنجاز
مكونات املرشوع

مدة اإلنجاز

املسؤول

الدراسة التقنية
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هل هناك حاجة لدراسة تقنية للمرشوع؟

نعم

ال

هل تم إنجازها؟

نعم

ال

يف حالة وجود هذه الدراسة:
من قام بذلك؟
كلفتها؟

يف حالة عدم وجود هذه الدراسة:
من سيقوم بإنجازها؟
الكلفة املرتقبة للدراسة؟

املوارد البرشية املكلفة بتدبري املرشوع:
املهمة

االسم

املؤهالت

طريقة املساهمة

األطراف املساهمة يف املرشوع
رشكاء املرشوع
الوزارة

طبيعة املساهمة

مبلغ/قيمة
املساهمة

نسبتها من
ميزانية املرشوع

وجود التزام كتايب
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الجمعية
.........
.........
.........
التكلفة اإلجاملية

100%

نعم
نعم
نعم

التفصيل املايل للدعم املطلوب من الوزارة (شامل الرضائب)
التعيني

عدد الوحدات

املجموع

الضامنات املتعلقة باستدامة املرشوع
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سعر الوحدة

التكلفة اإلجاملية

ال
ال
ال

الضامنات املتعلقة باحرتام املرشوع ملقاربة النوع والبيئة:

اإلجراءات االحرتازية لتفادي املعيقات املحتملة:
اإلجراءات االحرتازية

املعيقات املحتملة

آليات تدبري وتتبع وتقييم املرشوع:

أنا املوقع أسفله ،بصفتي رئيسا للجمعية،

أشهد بصحة املعلومات الواردة يف هذه البطاقة
توقيع الرئيس وخاتم الجمعية
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خاص بالقطب االجتامعي
تاريخ التسجيل

رقم وصل إيداع طلب التمويل
الئحة املرفقات اإلجبارية

ملحوظة:
ال يقبل طلب التمويل إال إذا كان مرفقا بجميع الوثائق اإلجبارية ،املشار إليها يف دليل املساطر،
والوثائق اإلضافية الخاصة مبجال التدخل واملشار إليها يف دفرت التحمالت.
يف حالة قبول امللف ،تسلم للجمعية وصل اإليداع.
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منوذج وصل اإليداع
وصل إيداع طلب دعم مرشوع برسم سنة 2015
رقم ........................ :

عمال مبضمون دليل املساطر الخاص بالرشاكة مع الجمعيات ،الذي اعتمدته مكونات القطب
االجتامعي،
وتبعا لإلعالن عن طلب تقديم املشاريع الذي أصدرته وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية،
يشهد السيد(ة) ...................................................................... :الصفة................................................................ :
أن الجمعية املسامة................ ............................................................................................................................. :

قد أودعت بتاريخ:
الدعم املايل للمرشوع املسمى........................................................................................................................... :
...................................................................................................................

ملفا لطلب

حرر بـ  ....................................................................بتاريخ ...................................................................

التوقيع والخاتم
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منوذج اتفاقية الرشاكة

118

			
		

اتفاقية الرشاكة
بني

وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية
و

وكالة التنمية االجتامعية
و

«اسم_الجمعية»
السنة املالية2015 :
اتفاقية رقــم........................... :

الديباجة
اسرتشادا بالتوجيهات السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس ،حفظه الله ،الداعية إىل
ترسيخ الرشاكة الفاعلة بني الدولة وفعاليات املجتمع املدين من أجل النهوض بأوضاع الفئات
االجتامعية يف وضعية صعبة؛
•وإميانا من وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية بأهمية الرشاكة كخيار اسرتاتيجي
بينها وبني الجمعيات يف تنفيذ الخطط والربامج الهادفة إىل محاربة الفقر ،والهشاشة واإلقصاء
االجتامعي ،وكذا النهوض بأوضاع املرأة والطفولة واألشخاص يف وضعية إعاقة واملسنني؛
•واستنادا إىل أحكام الظهري الرشيف رقم  1.02.206الصادر يف  12من جامدى األوىل 1423
( 23يوليوز  )2002بتنفيذ القانون رقم  75.00املغري واملتمم مبوجبه الظهري الرشيف رقم
 1.58.376الصادر يف  15نونرب  1958بتنظيم حق تأسيس الجمعيات ،وال سيام الفصل
السادس منه؛
• وتنفيذا ملنشور السيد الوزير األول رقم  7/2003بتاريخ  27يونيو  ،2003املنظم لعالقات
الرشاكة بني الدولة والجمعيات؛
• وبناء عىل املرسوم رقم  2.12.40صادر يف  2ربيع األول  26( 1433يناير  )2012بتحديد
اختصاصات وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
•وعىل املرسوم رقم  2.13.22صادر يف  18من جامدى اآلخرة  29( 1434أبريل  )2013بتحديد
اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية؛
•وبناء عىل القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية والصادر بتنفيذه
الظهري الرشيف رقم  207-99-1بتاريخ  13جامدى األوىل 1420ه املوافق لـ 25غشت 1999؛
•وبناء عىل املرسوم رقم  2.99.69الصادر بتاريخ  25جامدى الثاين  6( 1420أكتوبر )1999
لتطبيق القانون رقم  99-12القايض بإحداث وكالة التنمية االجتامعية؛
•وبناء عىل اتفاقية الرشاكة بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ووكالة
التنمية االجتامعية لتفعيل برنامج الرشاكة بني الوزارة والجمعيات املوقعة بتاريخ  22يوليوز
2015؛
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• واعتبارا للرغبة املعرب عنها من األطراف؛
تم االتفـاق بني
وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية ،املعرفة أدناه بـ« :الوزارة» الكائن مقرها ب،47 :
شارع بن سينا أكدال -الرباط ،واملمثلة بالسيدة بسيمة الحقاوي ،وزيرة التضامن واملرأة واألرسة
والتنمية االجتامعية؛
و
وكالة التنمية االجتامعية ،املعرفة أدناه بـ« :الوكالة» الكائن مقرها بـ :شارع عالل الفايس ،مدينة
العرفان املعاهد– الرباط ،صندوق الربيد  ،6816ممثلة من قبل مديرها السيد عبد اللطيف بوعزة؛
من جهة،
و
 ،...................املعرفة أدناه بـ« :الرشيك أو الجمعية» مقره (ا) بـ ،................... :ممثل(ة) من قبل
السيد(ة)  ...................بصـفته(ا) املسؤول(ة) القانوين(ة)،
من جهة أخرى.

عىل ما ييل:
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الباب األول  :املقتضيات الخاصة
الفصل  :1موضوع االتفاقية
تحدد هذه االتفاقية رشوط متويل ومواكبة مرشوع ،»...................« :املعني أدناه بـ»املرشوع»،
والكائن بـ ،................... :واملسجل تحت رمز  ،...................والذي يلتزم الرشيك بإنجازه وفق
املواصفات املصادق عليها من طرف الوكالة واملرفقة بامللحق  1لهذه االتفاقية.

الفصل  :2كلفة املرشوع والتكفل به
تقدر الكلفة اإلجاملية للمرشوع يف  ...................درهم.
تلتزم الوزارة والوكالة باملساهمة يف متويله يف حدود  ...................درهم ( ...................درهم،
تخصص لتغطية املصاريف املبينة يف الجدول التايل:
التعيني

عدد الوحدات

سعر الوحدة

التكلفة اإلجاملية بالدرهم

املجموع

ويلتزم الرشيك بالتكفل بالباقي طبقا للكيفية املنصوص عليها يف امللحق رقم .1

الفصل  :3مدة التنفيذ
يتم تنفيذ املرشوع يف مدة  ...................شهرا .يتم انطالقه يف أجل أقصاه  ...................شهرا،
ابتداء من تاريخ التوقيع عىل هذه االتفاقية .وينتهي يف أجل أقصاه  ...................شهرا.
ميكن للوكالة ،يف حالة حدوث تأخري غري مربر ،أن تقوم بفسخ هذه االتفاقية بعد إنذار كتايب ،تحدد
فيه إذا اقتىض الحال مدة إضافية لالنطالق الفعيل للمرشوع أو إلنجاز العمليات املتبقية.
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الفصل  :4الدفعة املؤجلة
تقوم الوكالة بتأجيل دفع نسبة عرشة باملائة ( )10%من مجموع مساهمتها ،وتؤدى إىل الرشيك
بعد انتهاء املرشوع واستالمه.

الباب الثاين :املقتضيات العامة
الفصل  :5موضوع املقتضيات العامة
تحدد املقتضيات العامة رشوط متويل ومواكبة املشاريع التي متولها الوزارة والوكالة يف إطار الرشاكة
مع الجمعيات .وترسي هذه املقتضيات عىل جميع اتفاقيات الرشاكة املربمة مع الوزارة والوكالة،
باستثناء املقتضيات املخالفة املنصوص عليها ضمن املقتضيات الخاصة.

الفصل  :6رشوط التمويل
يلتزم الرشيك ،تحت طائلة إبطال اتفاقية الرشاكة ،بعدم طلب أي متويل آخر للمرشوع ،دون إخبار
الوكالة بذلك والحصول عىل موافقتها الكتابية.

الفصل  :7طريقة التمويل
تحول الوكالة املساهمة املالية لكل من الوزارة والوكالة ،عىل شكل دفعات حسب الجدول بعده،
بعد أن تتأكد مسبقا من تنفيذ الرشيك لاللتزامات التي تعهد بها يف كل مرحلة من مراحل املرشوع.
الدفعة
الدفعة األوىل

رشوط التحويل

املبلغ
ـ فتح حساب بنيك
ـ ....

الدفعة الثانية
الدفعة الثالثة
الدفعة املؤجلة

إذا تبني أن املصاريف الفعلية أقل من الكلفة اإلجاملية املتوقعة للمرشوع ،ميكن للوكالة:
•إلزام الرشيك بإرجاع الفرق املتحقق منه إىل حساب الوكالة؛
•تقليص مساهمتها حسب هذا الفرق ،وذلك باستخالصه من الدفعات املتبقية؛
•متتيع الرشيك بالفرق املتحقق منه حسب املساطر الجاري بها العمل.
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الفصل  :8التدابري املتعلقة باألداء
يقوم الرشيك بفتح حساب بنيك أو حساب مبركز الشيكات الربيدية يف اسم املرشوع ،ويلتزم
بتخصيصه فقط للعمليات املتعلقة بإنجاز هذا املرشوع .وميكن استعامل الرشيك لحساب بنيك
سابق بعد موافقة الوكالة عىل ذلك.
تؤدى مصاريف املرشوع عىل شكل شيكات غري قابلة للتظهري أو تحويالت.
طبقا لقانونه األسايس ،يعني الرشيك للوكالة كتابة وكيلني عىل األقل مؤهلني لألمر بعمليات السحب
والتحويل لهذا الحساب بإمضاء تضامني بينهام من املرتبة األوىل والثانية .كام ميكن تعيني وكيل
بالنيابة لإلمضاء لكل واحد منهام .ويتم تعيني الوكالء ،وكذا الوكالء بالنيابة ،مبوجب قرار يصدر عن
الهيئة اإلدارية للرشيك ويتم تضمينه يف محرض يرسل إىل الوكالة.
تقوم الوكالة بالتحويالت حسب الجدول املتفق عليه يف امللحق  ،1بعد التحقق من اإلثباتات
املتعلقة بإنجاز الرشوط املسبقة لتحويل كل دفعة.
يجوز للرشيك ،بصفة استثنائية ،تدبري صندوق يتعلق مبصاريف طارئة أو ظرفية ،يحدد سقفه من
طرف الوكالة.
تلتزم الجمعية باتخاذ ختم مطاطي خاص باملرشوع ،تختم به كل األوراق الثبوتية األصلية
للمصاريف املنجزة من طرف الجمعية يف إطار الدعم املقدم لها من طرف الوكالة ،وذلك حسب
النموذج التايل:
اتفاقية الرشاكة رقم  ،......................املربمة بني وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية
االجتامعية ووكالة التنمية االجتامعية وجمعية  ..............بتاريخ ................................
.....
مساهمة الوزارة/الوكالة … .........................................درهم
وميكن للوكالة ،بصفة استثنائية ،القيام باألداء املبارش لدى املقاولني أو املمونني املتعاقدين مع
الرشيك بعد تسلمها من هذا األخري لطلب األداء املبارش واإلثباتات املتعلقة بإنجاز أحد أو كل
األشطر حسب ما هو منصوص عليه يف امللحق .1
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تحتفظ الوكالة بحق وقف الدفعات دون إشعار سابق ،عالوة عىل التدابري القانونية اإلضافية التي
ميكن أن تلجأ إليها ،عندما تعاين نقصا خطريا يف تنفيذ املرشوع ،وذلك يف الحاالت التالية:
•فقدان الرشيك الصفة القانونية؛
•فقدان املسؤول القانوين أو وكالئه لصفتهم التمثيلية؛
•استعامل األموال يف غري ما خصصت له؛
•عدم إنجاز الرشيك للعمليات املتفق عليها وفق نصوص وصف املرشوع (امللحق )1؛
•عدم موافاة الوكالة باإلثباتات املتعلقة باملصاريف املنفقة واألنشطة املنجزة طبقا لبنود
اتفاقية الرشاكة وملساطر الوكالة التي التزم باحرتامها؛
•إذا ما وظفت التجهيزات واملعدات املقتنية ألهداف خارجة عن نطاق املرشوع.

الفصل  :9احرتام املنافسة
يلتزم الرشيك باحرتام مساطر إبرام الصفقات والعقود املعتمدة من قبل الوكالة يف إطار اتفاقيات
الرشاكة التي تربطها برشكائها ،والوارد وصفها بشكل موجز يف امللحق  2باتفاقية الرشاكة .كام يلتزم
بإجراء الصفقات املتعلقة باملرشوع طبقا ملبادئ املنافسة والشفافية.

الفصل  :10مسؤولية الرشيك خالل اإلنجاز

•يعترب الرشيك مسؤوال عن تنفيذ املرشوع طبقا لاللتزامات املرتتبة عن اتفاقية الرشاكة.
•يسهر الرشيك عىل احرتام االلتزامات التي تعهد بها الرشكاء اآلخرون يف املرشوع ،خصوصا
املستفيدون (رجاال ونساء) ،واملتعاقدون وجميع األطراف األخرى املشار إليها يف وصف
املرشوع.
•يويل الرشيك اهتامما خاصا لسالمة األشخاص وحراسة األمالك وحامية البيئة خالل جميع
مراحل إنجاز وتدبري املرشوع.
•يلتزم الرشيك بوضع خطة العمل والجدول الزمني إلنجاز املرشوع وذلك من أجل تسهيل
عملية التتبع والتنسيق.
•يلتزم الرشيك بإرسال وثيقة تأطريية خاصة بالدورات التكوينية وامللتقيات ،وكذلك التقارير
الخاصة بها إىل الوكالة؛
•يلتزم الرشيك باحرتام التعليامت املعللة التي تقدمها له الوكالة عىل هذا األساس ،وباملشاركة
يف حصص التكوين أو التوجيه التي تقررها لفائدة املرشوع.
•يلتزم الرشيك بضامن موافقة جميع األطراف املعنية باملرشوع لتفادي عرقلة إنجازه.
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ميكن للوكالة ،كلام عاينت خلال يف التسيري ،أن تقدم تعليامت أو توصيات للرشيك لضامن احرتامه
لاللتزامات التي تعهد بها والتدبري الجيد للمرشوع .ويجوز للوكالة ،إذا بقيت هذه التدابري دون
جدوى ،أن تقرر رفض أي دعم الحق للرشيك ،عالوة عىل اإلجراءات األخرى التي ميكن أن تلجأ
إليها من بيانات إعالمية أو مطالبة بالتعويض.

الفصل  :11املحاسبة واملراقبة والتدقيق
ميسك الرشيك محاسبة إثباتية للمرشوع ويلتزم بإطالع الوكالة ،إما بطلب منها أو حسب الجدول
الزمني املتفق عليه والشكل الذي تحدده ،عىل جميع اإلثباتات والبيانات املتعلقة بااللتزامات
وباملصاريف املنفقة برسم املرشوع.
يلتزم الرشيك باإلضافة إىل ذلك بـ :
•إعداد تقرير دوري مطابق لنموذج الوكالة وإرساله إليها بعد انتهاء كل شطر.
•االحتفاظ ،حسب الرتتيب الزمني ،بجميع الوثائق والكشوفات البنكية واملراسالت واملحارض
والوثائق األخرى املفيدة واملتعلقة باملرشوع مدة عرش سنوات بعد نهاية املرشوع.
•التعاون مع كل مفوض عن الوزارة والوكالة يتوىل مبقتىض رسم داخيل أ وخارجي إنجاز مهام
التتبع أو املراقبة أو التدقيق أو االفتحاص يف شأن تدبري املرشوع.
•موافاة الوكالة بالتقريرين األديب واملايل للرشيك وكذا جميع الوثائق األخرى التي يعدها
مببادرة منه أو بطلب من رشيك آخر كلام تعلقت بشكل مبارش أو غري مبارش بتنفيذ املرشوع.
•وضع دفرت الجرد للتجهيزات املمولة من طرف الوكالة إذا تضمنت مكونات املرشوع ذلك.
كام تخضع العمليات اإلدارية واملالية الخاصة بتنفيذ املرشوع إىل املراقبة والتدقيق من طرف
املصالح املختصة للدولة.

الفصل  :12نهاية أنشطة املرشوع
يتم إثبات نهاية املرشوع يف محرض تقييمي للمرشوع بعد التأكد من إنجاز الرشيك ملهامه .وتجري
العمليات طبقا للمساطر العامة املعمول بها بالوكالة ولوصف املرشوع.

الفصل  :13تعديل اتفاقية الرشاكة
تفوض الوزارة للوكالة ،مبوجب هذه االتفاقية ،تعديل اتفاقية الرشاكة ،بناء عىل طلب من أحد
االطراف املوقعة .ويتم هذا التعديل إما:
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•يف شكل اتفاقية جديدة مكتوبة تلغي وتقوم مقام هذه االتفاقية؛
•أو يف شكل ملحق موقع بشكل قانوين من قبل األطراف يذكر رصاحة تاريخ تحريره وتاريخ
رشوع العمل به.
كام ميكن تعديل أحد فصول االتفاقية بدون توقيع أي وثيقة إضافية بني الوكالة والجمعية ،عىل أال
يتعلق التعديل بزيادة يف الكلفة اإلجاملية للمرشوع أو مبكوناته ،وذلك بناء عىل تبادل املراسالت
بني الوزارة والوكالة والجمعية.

الفصل  :14فسخ اتفاقية الرشاكة
عالوة عىل ما نص عليه الفصل الثالث ،يتم فسخ اتفاقية الرشاكة يف الحالتني التاليتني:
•ميكن لألطراف املوقعة أن يتفقوا وديا عىل فسخ اتفاقية الرشاكة .ويتم إشعار الجمعية بقرار
الفسخ الذي يتضمن التعليل وسبل التنفيذ.
•ميكن كذلك للوزارة أو الوكالة أن يقررا فسخ اتفاقية الرشاكة بصفة أحادية ،بعد توجيه
إنذارين كتابيني من طرف الوكالة للجمعية ما مل تتوصل برد بشأنه خالل الفرتة التي تحددها،
وذلك يف الحاالت التالية:
* عندما يفقد الرشيك الصفة القانونية؛
* عندما تحول اختالالت خطرية دون تنفيذ املرشوع بكيفية جيدة؛
* يف حالة خرق أحد بنود هذه االتفاقية؛
* عندما يتبني أن املرشوع ال ميكن أن يفيد بالفعل الفئة املستهدفة.
يتم إشعار الجمعية بقرار الفسخ .وميكن للجمعية طلب مقابلة مع السيدة الوزيرة أو مع مدير
الوكالة أو مع من يفوضه لهذا الغرض ،ويعترب قرار فسخ االتفاقية ساريا يف التاريخ الذي يحدده
كل من السيدة الوزيرة أو مدير الوكالة.
ويف كلتا الحالتني ومبوجب قرار الفسخ ،يلتزم الرشيك بإرجاع املبالغ املدفوعة أو املتبقية.
وال يرتتب عىل فسخ اتفاقية الرشاكة أي مساس بحق الوكالة أو الوزارة املتابعة الجنائية ملرتكبي
الخروقات املتعمدة.
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الفصل  :15املنازعة
تكون النزاعات الناتجة عن تأويل أو تنفيذ اتفاقية الرشاكة موضوع محاولة صلح ،عند االقتضاء،
عرب اللجوء إىل وسيط يختاره كل من الوزارة/الوكالة والجمعية.
إذا مل يتفق األطراف عىل اختيار الوسيط أو إذا مل يتوصل الوسيط املتفق عليه إىل قرار نهايئ بعد
 30يوما من طلب تدخله لحل النزاع ،يعرض هذا األخري إذ ذاك أمام املحكمة االبتدائية بالرباط
بطلب من الطرف الذي له مصلحة يف ذلك.

الفصل  :16األنشطة التواصلية
يف ما يخص األنشطة التواصلية املتعلقة باملرشوع ،يلتزم الرشيك بـ:
•ذكر اإلطار التشاريك يف جميع الوثائق واإلعالنات والبالغات املوجهة لوسائل اإلعالم والعموم.
•تضمني جميع املطبوعات وامللصقات والدوريات املنجزة يف إطار املرشوع بالهوية البرصية
للرشكاء.
•الحرص عىل اإلشارة إىل الوزارة والوكالة يف الترصيحات واملقاالت الصحفية التي تهم املرشوع.
•مراجعة الوكالة قصد االتفاق عىل البالغات واإلعالنات الصحفية التي تتطرق للمرشوع.
•إرشاك الوكالة يف ترتيبات األنشطة التواصلية للمرشوع (ورشات ،ملتقيات.)...
•إخبار الوكالة باملبادرات التواصلية (لقاء إعالمي) املزمع إقامتها يف إطار الرشاكة.
•الحرص عىل احرتام أخالقيات الرشاكة والتواصل عىل مدى امتداد املرشوع.

الفصل  :17بنود مختلفة

•تحرر اتفاقية الرشاكة يف ثالث نسخ أصلية وتتضمن ملحقات تعترب جزء ال يتجزأ منها.
•يرشع العمل باتفاقية الرشاكة يف تاريخ تبليغها للجمعية بعد توقيع األطراف.
•تتخذ الجمعية جميع اإلجراءات املناسبة إلخبار رشكائه والعموم بحصول املرشوع عىل متويل.
كام يلتزم بذكر الوزارة والوكالة يف جميع اإلعالنات والوثائق واألنشطة اإلعالمية املتعلقة
باملرشوع.
حرر بالرباط يف
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وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية

وكالة التنمية االجتامعية

الجمعية

امللحقات
 امللحق  :1بطاقة تقنية للمرشوع. -امللحق  :2موجز مساطر إبرام الصفقات والعقود.
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امللحق رقم 1
بطاقة تقنية للمرشوع
املنسقية الجهوية
اسم املكلف باملرشوع
اسم املرشوع
املجال الذي يهمه املرشوع
رمز املرشوع
تاريخ وضع الطلب

تقديم الجمعية حاملة املرشوع
اسم الجمعية (بالعربية)
اسم الجمعية (بالفرنسية)
عنوان الجمعية
الهاتف
الفاكس
الربيد اإللكرتوين

بطاقة تقنية للمرشوع
عنوان املرشوع
توطني املرشوع

الهدف العام للمرشوع
األهداف الخاصة للمرشوع
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الجهة
اإلقليم/العاملة
الجامعة

بشكل مبارش

الفئات املستهدفة (مع
تحديد املعطيات املتعلقة
بالعدد ،الجنس ،السن)...

بشكل غري مبارش

مدة إنجاز املرشوع

مكونات املرشوع والجدولة الزمنية إلنجازه
مكونات
املرشوع

الجهة
املسؤولة

الجدولة الزمنية

األطراف املساهمة يف املرشوع
رشكاء املرشوع

طبيعة
املساهمة

مبلغ/قيمة
املساهمة بالدرهم

نسبتها من ميزانية
املرشوع بالدرهم

الوزارة/الوكالة
الجمعية
.....................
.....................
.....................
التكلفة اإلجاملية

وجود التزام كتايب
ال
نعم

100%
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التفصيل املايل للدعم املقدم من الوزارة/الوكالة (شامل الرضائب)
التعيني

املجموع
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عدد الوحدات

سعر الوحدة

التكلفة اإلجاملية بالدرهم
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